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باب اول
سخن اغازین
ظهور بینش فلسفی و عقیدتی اسماعیلیسم در تاریخ اسالم :
بعد از وفات حضرت امام جعفر صادق (ع)١٤٨ ،ھ .ق ٧٦۵/ .م ،.پیروان او به دو قسمت تقسیم شدند .قسمتی از انها به
پسر بزرگش ،اسماعیل پیوستند ،که به اسماعیلیان و نیز شیعه 'سبعیه' یا هفت امامیه معروف شدند ،زیرا اسماعیل را امام
هفتم می دانند ( .علی ،حسن ،حسین ،علی زین العاب الدین ،محمـد باقـر ،جعفـر صادق و اسماعیل) ،و دسته دیگر ،به
موسای کاظم ،برادر کوچک اسماعیل و فرزندان او تا امام دوازدهم گرویدند ،و ایشان همان موسویه یا اثنا عشریه اند .امام
دوازدهم امام غائب ' محمد الهمدی' است که گویا در سامرا ،به سال٢٦٠ھ.ق٨٧٣ /.م ،.از دیدگان مردم مخفی شد.
اسماعیلیان نیز به دو گروه تقسیم شدند :گروهی که می گویند اسماعیل پیش از پدر نمرده است و پدرش او را پس از خود به
امامت برگزیده است ،و اسماعیل قائم و مهدی منتظر است که برای نجات ّامت خود باز خواهد گشت .دسته دیگری می
گویند ،امامت بعد از امام جعفر صادق و مهدی به محمد بن اسماعیل رسید ،زیرا بعد از حسن و حسین ،دیگر امامت از
برادر به برادر منتقل نمی شود ،بلکه در نسل فرزند ،باقی می ماند .این گروه را مبارکیه گویند که قرمطیان به انان منسوبند.
اینان معتقدند که محمد بن اسماعیل نمرده است و او قائم است و مهدی و خاتم پیامبران است .نظام و تشکیالت اسماعیلیه:
در تاریخ اسالم و در تاریخ عمومی ،به گمان اغلب  -هیچ جماعتی نیست که به اندازه اسماعیلیان در باره ان اختالف نظریات و
بینش وجود داشته باشد .و یا هم اینکه سده های چندی را طی کرده و تخت هایــی را سرنگون کرده و دولت ها را پدید اورده
است .هنوز تاریخ این فرقه ،ایین و کیش ،انگونه که الزم است در اذهان برخی از بینشمندان ،تاریخ نگاران و مسلمانان
جانبدار ،در پرده ابهام باقی مانده است .انچه این ابهام را به وجود اورده است ،علل ناهمگون شاید وجود داشته باشند ،اما
دو علل خیلی ها روشن و واضح هستند که می توان :شیعه بودن انها است که تاریخ نگاران می خواهند ان را در روشنایــی
مذهب سیاسی علوی این فرقه تحلیل کنند .و حال انکه تشیع اسماعیلیه ،در نظر برخی ها و حتی اکـثریت ها وسیله است و نه
غایت و این دارای حقیقت نیز است زیرا هر کسی هر پدیده ای را بر بنیاد منافع خودی مورد بررسی قرار داده و همواره قرار
خواهد داد .و دیگر اینکه ،اسماعیلیه نیز ،مانند سایر فرق که با حکومت عباسی مخالفت می ورزیدند ،همواره مورد هجوم و
ارعاب بوده اند  .از این رو کوشش های شان پنهان بود و جمعیت های ّ
سری تشکیل می دادند .و این امر موجب ان شد که
دسته محدودی پـی به حقیقت ان ببرند .و دشمنان شان ،مانند بیشتر پیروان شان ،ان را یکی از فرق شیعه بدانند که برای
بازگرداندن خالفت به صاحبان شرعی ان ،فرزندان فاطمهُ ،دخت رسول خدا ،تالش می کنند .با وجود قرابت روحی ،سیاسی
و اعتقادی که میان شیعه و اسماعیلیان شیعه امامی مسلمان وجود دارد ،اگر نخواهیم اسماعیلیه را به جنبش اشتراکی بابکی
ارتباط دهیم ،شاید برخی ها در شناخت حقیقت ان دچار اشکال خواهند شد ،زیرا جنبش بابکی ،اگر به عنوان یک نیروی
مسلح منظم از بین رفت ،ولی همواره به عنوان یک فکر ،که راه خود را در میان مردم کشود و یاران و پیروانی در زیر پرچم
خود گرد می اورد ،باقی ماند .شاید هم یکی از دالیل شکست بابک این بود که حوزه دعوت او ،از یک حوزه اقلیمی تجاوز نکرد
و تنها در میان گروهی از مردم که در کوه های اذربایجان سکونت داشتند ،یعنی تنها قبایل ایرانی ،نفوذ داشت و در میان
داکتر نصرالدین شاه پیکار
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اعراب که اکـثر بالد های دنیا سروری داشتند ،و ُترک و َب َربر که به اصطالح حافظ  ،ماده اسالم و سپاه منظم ان بودند رخنه
نکرده بود .اما اسماعیلیه ها ازهمان اغاز می خواستند که ایین شان همگانی باشد ،و توانستند غالب و مغلوب دین داران ازاد
فکر و اندیشمند و جزم گرایان همه طوایف و دسته ها را گردهم بیاورند و یک جا سازند .عبدهللا میمون ،افکار دهشت انگیز
وعجیب و جسورانه داشت که به پایمردی ،هوش سر شار و چابکی شگـفت انگیز و مردم شناسی ژرف خود توانست به ان ها
تحقق بخشد .دیدیم که واژه اسماعیلیه ،که در اغاز امر ،بر برخی از فرق معتدل و میانه رو شیعه داللت می کرد ،بخاطر اخذ
قدرت از خلفای عباسی به پیش رفت و تا اخیر رزمید .برخی از اصول اجتماعی که اسماعیلیه از اصحاب بابک و مزدک گرفتند،
از این قرار است:
 مساوات میان مـرد و زن
 ابطال ملکیت زمین و تقسیم ان بطور رایگان و عادالنه میان نیازمندان ان
 مبارزه با جزم گرایــی و عصبیت مذهبی و عقیدتی و نشر افکار برادری میان همه مردم با وجود اختالف در نژاد ،ملیت ،زبان،
قوم و طرز بینش و فکر انهابنا بر این برخی را عقیده و باور بر این است که ظهور اسماعیلیه ّرد عملی بود در برابر دسته
شعوبیه ،اگر چه بغدادی می گوید" :شعوبیان به کیش و ایین اسماعیلیسم وارد شدند و به یاری انها برخاستند" ،ولی این
همکاری به ان سبب بود که شعوبیان و اسماعیلیان هر دو ،با دولت حاکم و تعصب عربی دشمنی می ورزیدند .از این رو پهلو
به پهلو پیش رفتند ،و بدون انکه با هم ممزوج شوند یا تصادم کنند .اسماعیلیان نخست در خفا عمل می کردند و سازمان های
مخفی تاسیس کردند .از این جمعیت ها یکی هم جمعیت 'اخوان ّ
الصفا' بود که به شیوه جمعیت های فیثاغوری عمل می نمود.
و کسی از َاسرار این جمعیت ها  -جز بزرگان قوم که با پیشوایان نهضت تقرب داشتند و مراحل هفتگانه را پیموده و به اخرین
مرحله رسیده بودند ،اگاهی نداشت .اسماعیلیه در ان زمان یک جمعیت ّ
سری بود که دارای مبادی سیاسی ،اجتماعی ،فلسفی
و عقالنی ،متصف به ازادی دینی و تمایالت عقالنی .اسماعیلیان به امام معصوم باورمند هستند ،این امام معصوم را نصیرالدین
طوسی ' نور هدایت' ،و ' قندیل عزت صمدی ،و 'شخص معرفت و محبت ،می خواند .بر همگان واضح است که اثار بی شماری
توسط دانشمندان ،شخصیت های پژوهشگر ،محققان ،مخالف و موافق با کیش و ایین اسماعیلیسم به رشته نگارش در اورده
شده است  .در این جا فقط میخواستم نظریات و بینش یک تن از هموطنان ما که در دنیای غربت به سر می برند ،پژوهشگر
احمدعلی ّ
محبی که بر بنیاد عالقه مندی شان به تاریخ ،تاریخ نگاری و به ویژه تاریخ اسالم کـتابی را زیر عنوان ' قزلباش و هزاره
در البالی تاریخ افغانستان'  ،به رشته تحریر در اورده اند ،و در زمینه کار کرد های اسماعیلیان چیزی هایــی گـفته اند که اموزنده
است و مهم تر از همه اینکه هیچگونه تعصبی در نگارش شان به مشاهده نمی رسد ،کمی خوانندگان عزیز و عالقه مندان کیش
و ایین اسماعیلیسم را به نکاتی در زمینه جلب نمایم .نوشته شان با این سروده زیبای موالنای بلخ اغاز می گردد.
من چو اسماعیلیانم بی حذر
بل چو اسماعیل ازادم ز سر
فارغم از طمطراق و از ریا
" قل تعالی" گـفت جانم را بیا
اسماعیل پسر ارشد حضرت امام جعفر صادق (ع)،است که پنج سال قبل از رحلت پدر ،پدرود حیات گـفت و بدیار خاموشی
پیوست .در این زمان عـده ای در دو گروه  -به هواخواهی اسماعیل از سلسله امامیه دوری گزیده ،و بعــدها نام اسماعیلیه را بر
خود گرفته ،راه و رسم و پندار و کردار دیگر گرفتند .یکی از این دو گروه به مرگ اسماعیل باور نداشته و گـفتند که اوازه مرگ او
از تـرس و هـراس خلفای عباسی که جابرانه حاکمیت و سلطنت می راندند ،بوده است .اسماعیل را مهدی موعود شمرده و به
انتظار نشستند .گروه دیگر مرگ اسماعیل را در زمان حیات پدر پذیرفته و پس از وفات حضرت امام جعفر صادق (ع) ،پسر
اسماعیل را که محمـد نام داشت ،به امامت و حتی 'باالتـر از ان' ،شناختند .محمد بن اسماعیل در ١٤٨ھ .ق ، .هنگامی که
اکـثر شیعـه ها امام موسای کاظم را رهبر روحانی شناختند ،به گونه پنهانی به کوفه به مرکز گروه مبارکیه رفتند و در استان های
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مختلف به گشت و گذار پرداختند و حتی باری هم سـرحد شان به منطقه خوزستان نیز کشانیده شد .اسماعیـلیه ها گروه های
مذهبی ،سیاسی و فرهنگی هستند که در بسط و توسعه معتقدات خود کمال جدیت را بخرج داده و با مخالفین و بد خواهان با
نیرو و توانایــی خاص تا پای جان به مبارزه و اجتهاد برخاسته و به نام های 'قرمطی ،الحادی ،با طنیه ،مبارکیه ،سبعیه ،نزاری،
مستعلویه ،حافظی ،رافضیه ،داؤدی ،طیبیه' ،و غیره بسر بـرده اند و گاهی هم نام شان براعال و واضح اشکارا ساخته و بعضن
هم پنهان داشته انـد .باری اسماعیلیه را با غالت شیعه 'پیروان خطابیه' ،یکی می دانند .شاید عـده ای از پیروان ابوالخطاب بعد
از درگذشت او به گروه اسماعیلیه پیوسته باشند( .سعد بن عبدهللا اشعری ،ص )٨١-٨٣.واقعیت اینکه روابط بین اسماعیلیه و
ابوالخطاب مغشوش بوده وتفاوت های فاحشی بین اصول عقاید ایشان وجود دارد .خطابیه به الوهیت امامان شان باور
داشتند و معتقـد بودند ،اما اسماعیلیان فاطمی خطابیه را ملحد شماریده و در برابر شان واژه و عباره های زشتی را بکار می بردند
و هر نوع ارتباط با خطابیه را منکر بودند( .دعائم االسالم ،قاضی نعمان ،ص .)٤٩-۵١.اکـثریت مبارکیه که به مرگ اسماعیل
باور نداشتند و در انتظار ظهور او بسر می بردند ،نام قرامطه را از نام 'حمدان قرمط' ،بخود گرفته  ،محمد را امام هفتم تام
شمردند و به سبعیه معروف شدند .سبعیه چنین می پنداشتند
که "هر دوری از تاریخ بشر با پیامبری ناطق 'اول العزم' ،و امامی اساس یا صامت اغاز می شود .تعداد پیامبران هفت انـد و پس
از هر ناطقی هفت امام روی کار می اید ،دوره هر پیامبری هزار سال است و چون دور او بسر رسد ،پیامبر دیگری با شریعتی
دیگر ظهور می کند .امام یا اساس ،عالم به علم و تاویل شریعت است( ".اسماعیلیه ،فرقانی ،ص )۸٢ .محمد پسر بزرگ
اسماعیل از مدینه بدون سرو صدایــی به عراق عرب هجرت نموده و با این حرکت خود دوره استتار یا تقیه و دوره پنهانی را اغاز
نموده که این دوره تقریبن یک قرن را در بر گرفته است .در سال ٢٦٠ھ .ق .بود که داعیان اسماعیلی در بالد اسالمی پدید
امده و در عراق و در سلمیه سوریه و یمن به فعالیت های تبلیغاتی دست یازیدند .از دیدگاه اسماعیلیه ،امامت و مهدویت باید
تحت یک حکومت پر از عدل و داد دراید .در سال ٢٦١ھ .ق .حمدان پسر اشعث از اهالی سواد کوفه که قرمط لقب دارد
(پسان ها لفظ قرمط بسیار فراگیر می شود!) به فرستادن مبلغین ،مشنری ها و داعیان دست می زنند .اینکار مؤثر افتاد و
مردمان بسیار گرد حمدان و دیگر دعات گرد می ایند ،تا جایــی که خلیفه بر سر اقتدار بغداد را به وحشت و نگرانی انداخت و
باالثر سرکوب گری در پیش گرفت و در٢٨٧ھ .ق .یک برخورد خونین بین قرامطه وعباسی ها در گرفت .پیشتر از این هم به
همین ارتباط در یمن کار هایــی به انجام رسیده و از پیشروی قرمطیان جلو گیری شده بود .یمن سرزمینی است که داعیه
اسماعیلی قبلن از اثر تبلیغ دو تن از داعیان ،ابن حوشب که به منصورالیمن نامبردار است ،وعلی بن فضل ،گسترده و رواج
پیدا کرده است .دعوت ها به یمامه در حجاز و شمال افریقا  ،قیروان به بر بر ها رسیده و بنیاد حاکمیت فاطمی نهاده شده
است .تهداب گذاری حکومت فاطمی توسط عبیدهللا مهدی در شمال افریقا بعدن ذکر خواهد شد .اما به ارتباط یمن و حجاز
پیش از این نماینده حمدان قرمط یعنی ابو سعید جنابی در ٢٨٠ھ .ق.به شرق حجاز یعنی بحرین رسیده و قسمت بزرگ بحرین
را زیر چنبره تبلیغ اسماعیلی اورده و حکومت مستقل به روی کار اورده بود .بعد از ان دعوت اسماعیلی توسط خلف و پسرش
احمد در منطقه مرکزی ایران امروزی که عرب ها این منطقه را جبال می گـفتند ،رسید و از انجا به فرارود' ،ماورالنهر' ،نیز پهن و
سرازیر شد .از منطقه جبال مردی به نام غیاث به خراسان افتاد و همراه با ابو عبدهللا خادم دست بکار شده بود .در پهلوی ان
امیر حسین مروزی و جانشین او محمد بن احمد بن نسفی (نخشبی) ،نیز چون دعات زبر دست سر بر اوردند و در میمنه،
تالقان ،غور ،هـرات و غرجستان پیروانی فراهم کردند .محمد بن احمد نسفی ،از جلمه شخصیت های صاحب نظر در زمان خود
بود .اسماعیلیان اولی و یا نخستین ،به شمول حمدان و عبدان قرمطی و پیروان انها بودند ،با رویکار امدن عبیدهللا (عبدهللا)
مهدی در  ٢٨٦ھ .ق.مناسبات خود را با رهبری مرکزی ،همین عبیدهللا ،دعوت را متوقف کردند .این توقف به زودی موجب از
بین رفتن خود شان شد( .دفتری ،کیا بزرگ امید در الموت ،ص )١٢۵-١٢٦ .در اثر این اختالف بود که فرقه مهم 'فاطمیه'،
ظاهر شد .در سال ٢٩٧ھ .ق.بود که ابوعبدهللا الشیعی ،دعوت اسماعیلی را در میان قبایل کـتامه در شمال افریقا شروع کرد.
انانکه اصل تداوم عقیده امامت محمد بن اسماعیل و ظهور دو باره او را پذیرفته بودند ،به شمول حمدان قرمط و عبدان شوهر
خواهرش و دیگ ران ،به اصالحات و تلقیات عبیدهللا فاطمی ،تن نداده و خاصتن نام قرمطیان را بر خود حمل نموده ،بازگشت
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محمد بن اسماعیل را به انتظار نه نشستند ،و تا سال ٤٧٠ھ .ق .بر دولت خود بر بحرین و بعضی مناطق دیگر مثل ری و غیره
پایدار ماندند .گروهی فاطمی خود را اوالده بی بی فاطمه زهرا ،دانسته و به اعتراض قرمطیان وقعی نگذاشتند .سردسته این ها
همان عبدهلل فاطمی و اوالده است که با رویکار اوردن حکومت پر اوازه و قدرتمند و دیر پای و دارای قواعد و ضوابط مستحکم،
توانستند که توسط چهارده تن از 'اوالد و بنیاد' ،از سال ٢٩٧-۵٦٧ھ .ق ،.بر مسند خالفت فاطمی پا بر جا بنشینند .الحاق
این ها و گروه های دیگر اسماعیلی درممالک اسالمی شمال افریقا ،شرق میانه و اسیای مرکزی در برابر خالفت عباسیان
ایستادگی کرده و روزگار انها را تیره و تباه ساخته بودند .یکی از امرای شیعی بنام 'بساسیری' ،القایم باهلل خلیفه عباسی را یک
سال از خالفت معزول ساخته بود .دعات و مبلغین انها به اقصا و سایر نقاط جهان اسالمی گماریده شده و هر کدام با قوت در
اداره مملکت زیر تسلط خود می پرداختند .در شمال افریقا اولن در المغرب در سال  ٣۵٨ھ .ق ،.بنیان گذاشتند که هنوز هم
پا بر جاست .ایشان مبلغین و نمایندگان خود را به نام های ّ
حجت در دوازده جزیره یا منطقه ،مطابق تقسیمات دست داشته از
این قرار تعیین کرده بودند :عرب ،روم ،صقالیه ،نوب ،خزر ،هند ،سند ،زنج ،حبش ،چین ،الچین ،دیلم (شامل همه
مناطق ایران ،خراسان ،پار دریا ،یا (فرارود) .اصول عقاید اسماعیلیان نخستین را می توان از منابع مربوط دوره خلفای فاطمی
و دیگر نوشته ها دست چین کرد .اسماعیلیان نخستین میان ظاهر و باطن وجوه تمایز قایل بودند و باید هم این چنین باشد،
و ادعا می کردند که هر ظاهری برای خود باطنی دارد که پا بر جا و غیر قابل تغییر است و رموز پـی بردن به بواطن ،کار هر عامی
نیست و فقط بزرگان و خواص از عهده انکشاف ان می توانند برایند .امام است * که به باطن هر چیز اگاه است و قدرت تاویل
ان را دارد .امامان گاهی مستور و زمانی هم اشکار هستند .در دوره ستر دعات کار ابالغ را می کردند .داعیان عمده این دوره،
حسن بن احمد ذکرویه و میمون القداح ،بودند.
هرچند اسماعیلیان فاطمی در زمان زمامداری ،وسیعن به رواج علم و فلسفه پرداخته ،علم تاویل ،فقه ،دعوت و انتشار مذهب
را از افریقا پیشتر برده و الی هندوستان و ملتان و سند رسانده بودند ،اما روبرو بودن شان با مخالفین متعصب مانند غزنویان و
سلجوقیان  ،ظاهرن هواه خواه خلفای عباسی  ،که در برخورد های شان داستان ها دارند ،زننده و دلگیر کننده بود .خواجه
احمد حسن معروف به حسنک ،وزیر سلطان محمود و سلطان مسعود بخاطر رفتن و پذیرفتن سوغات خلیفه فاطمی مصر و
دیگری حسن صباح که خود از داعیه داران و پیشروان اسماعیلیه نزاری و مبتکر گزیدن قلعه های استوار در 'الموت' ،قزوین و
قهستان خراسان و غیره برامده بود  .وی توانسته بود ،فدائیانی ببار اورده و پیراهن لرز بر جان دشمنان اسماعیلی بیفگند.
واقعیت مسلم این است که اسماعیلیان نزاری اسیای میانه در سراسر مناطق فالت پامیر' ،پای مهر' ،سلسله کوه های
هندوکش و نظام سلسله جبال های قراقرم ،که در نگارش ها و برگه های تاریخ نگاران متقدم و معاصر ،که به 'بام جهان'،
معروف است ،پراکنده شــده اند .شش کشوری که در این منطقه کوهستانی موقعیت جغرافیایــی دارند و با هم مرز مشترک را
تشکیل می دهند ،عبارت ،از کشورهای ،افغانستان ،چین ،هندوستان ،قرغزستان ،تاجیکستان و پاکستان اند .اکـثریت
مطلق اسماعیلیان در ایالت بدخشان که میان افغانستان و تاجیکستان تقسیم شده است زندگی بسر می برند ،و هم در عالقه
چترال منطقه شمال پاکستان و شهرستان تاشقرغان ایالت شنکیانگ کشور چین ،نیز مقیم هستند .هزاره های اسماعیلی که
بیشترین رقم شان در مناطق مرکزی افغانستان زندگی می کنند ،نیز شامل دسته اسماعیلیان نزاری اسیای میانه هستند.
اسماعیلیان اسیای میانه در کلیت امر ،دارای شیوه ها و روش های معین عملکرد مذهبی ،و اجتماعی ،ارزش ها ،کام گاری ها،
دشواری ها و چالش های ویژه و بخصوص خود هستند .اسماعیلیان اسیای میانه ،در سال های اخیر زندگی شان از محـدوده
های محیط جغرافیایــی سنتی و تاریخی شان بیرون امده و در سراسر جهان ،به شمول اروپا ،و امریکای شمالی مستقر شده و جز
جمعیت بزرگ جهانی اسماعیلی گردیده اند .اکنون در کشور های ،هندوستان ،پاکستان ،روسیه ،امریکا ،کانادا ،و اروپا حیات
بسر می برند.
بر بنـیاد پـژوهش ها و برداشت های ژرف تاریخی ،جماعت اسیای میانه ،همـواره بازتاب دهنـده سنت های بی نظیر و ساختار
دینامیک عقالنی ،فرهنگی ،و بینش گرایش جمعی بوده و همواره در برهه های ناهمگون تاریخی ،زمانی ،و مکانی بوده است
که برای رشد ،انکشاف ،استحکام و ترویج باور های بزرگ دینی و سیاسی ،از قبیل دیانت زردشتی ،کلیسای نسطوری،
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سوسیالیسم،
عیسویت ،بودیسم ،اصول فلسفه مانویت ،و اسالم ،به شمول دیدگـاه ها و جهان بینی های بزرگ ،مانند،
ِ
نشنالیسم ،لیبرالیسم ،و هومانیسم ،که باعث افرینش اسباب تفکر ،اندیشه و تامل ژرف در راستای کاوش عقالنی ،بینش
های انسان گرایانه در بسا از مواقع و فرصت های معمول در میان مردمان ،دانشمندان و شخصیت های سرشناس این منطقه
گردیده است .غنامندی فرهنگی جوامع اسیای مرکزی را می توان در شیرازه جمع گرایانه و تعدد پسندانه فرهنگی ،زبانی ،تباری
وعقیدتی مردمان مسلمان ،به ویژه اسماعیلیان این منطقه را که به گونه عینی وعملی در میان شان وجود دارد ،به مشاهده
نشست .باید گـفت که در شرایط کنونی بیشتر از ٢٠دسته و گروه تباری ،زبانی و اجتماعی در این منطقه کوهستانی و دشوار
گـذر که اکـثریت مطلق باشندگان ان را اسماعیلیان تشکیل می دهنـد ،بدون دشواری و پیروی از پالیسی ها و شیوه های
همزیستی مسالمت امیز ،در کنار هم حیات بسر می برند .اکـثریت مطلق زبان ها و بینش های فرهنگی این مناطق باستانی بوده
و بحیث منبع و سرچشمه الیزال و ازرشمند فرهنگی ،نقش خیلی ها با ارزشی را در امر شناخت ژرف هرچه بیشتر از پیش تاریخ
زبانی ،تباری ،فرهنگی و عقیدتی دسته های مردمان ساکن در منطقه ،بازی می کنند .بعد از گسترش و پهن شدن دامنه عقیده
اسالمی در منطقه ،زبان و ادبیات فارسی به مثابه زبان حاکم ،بر سایر زبان های محلی و قومی ،با وصف انکه دسته های
کوچکـتر زبان های یاد شده هرگز به باد فراموشی سپرده نه شده بودند ،غلبه حاصل نموده و به یک زبان مفاهمه ،مکالمه،
گـفتمان ،و بازتاب ادبیات ،فرهنگ و داشته های عرفانی وعملکرد بر طریقه و عقیده در میان همه مسلمانان ،و به ویژه در
میان جمعیت های اسماعیلی ،تبدیل گردید .تاریخ اسماعیلیان نزاری اسیای میانه ،یکی از ان ساحات و عرصه های پژوهشی و
تحقیقی پیرامون تاری خ و فرهنگ اسماعیلیان است ،که کمترین ثبتیات و بازیابی ها را در بر دارد .دالیل این مسئله ،دارای
ابعاد نا همگون است:
اول  -شناخت نظام و شیوه های سنت تاریخ نگاری در میان اسماعیلیان این منطقه
دوم  -عدم موجودیت مواد بسنده پیرامون فراز و فرود مراحل اغازین گسترش دعوت اسماعیلی در منطقه
سوم  -انضمام مردمان این منطقه توسط ابر قـدرت های سابق ،روسیه تزاری و بریتانیای کبیر
چهارم  -پیگرد هـای عقیدتی ،و در انزوا قرار دادن جمعیت های این منطقه ،توسط اقوام ،گروه ها و همسایگانی که دارای
ایدیولوژی ،برنامه ها و سیاست های خودی و قومی بودند.
پنجم  -عدم موجودیت شرایط عینی و ذهنی ،برای پژوهش هـای نقادانه ازاد ،مستقل و غیروابسته ،که در نتیجه فشار های
سیاسی و گروهی به میان امده است.
اعتبار از نیمه دوم سـده ١٩م ،.جمعیت های قومی و مذهبی مسلمان دراسیای میانه ،به ویژه اسماعیلیان فالت پامیر ،توسط
مستشرقین شرقی وغربی (روسیه و اروپای غربی)  ،مورد استفسار و بررسی خیلی ها زیاد قرار گرفته اند .گونه های پژوهش و
استفسار شان بسیار زیاد هم نا همگون بوده است .همه پژوهش ها ،به استثنای کار کرد های اندک روی مسایل عقیدتی و باور
های تاریخی این مردمان ،همه در واقعیت امر پیرامون مسایل ،فلسفی ،فلولوژی ،ایدیولوژیک ،اجتماعی  -سیاسی ،و
اقتصادی بوده اند .تاریخ اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان در دوران حاکمیت شوروی سابق ،مادامی که مستشرقین و زبان
شناسان شوروی ،پامیر را بحیث محیط فرهنگی ،زبانی ،تباری و تهذیبی متعدد ،جمع گرا و تعدد پسند و نا متجانس باز یابی
کردند ،انها در پژوهش های شان مسایل فرهنگ ذاتی و درونی خود را نیز در ان دخیل ساختند ،و هم هرگز میل نداشتند تا
مسایل مذهبی و باور های دینی انها را نیز جز فرایند پژوهش های علمی ،اکادمیک ،و تاریخی خود قرار دهند .و باید عالوه نمود
که شرایط پژوهش ،و استفسار در راستای زندگی فرهنگی و عقیدتی اسماعیلیان افغانستان ،عالقه جات شمالی پاکستان ،به
شمول ترکستان و مناطق دور دست کشور چین ،در وضعیت بدتر و وخیم تر قرار داشته است .تاریخ و زندگی اجتماعی و
عقیدتی اسماعیلیان اسیای میانه در دهه اخیر ،به ویژه بعد از فروپاشی شوروی سابق و به اصطالح بعد از به استقالل رسیدن
برخی از جمهوریت های اسیای میانه ،شاهد فرایند جدی پژوهش های علمی ،اکادمیک وعقیدتی ،برخی از دانشمندان و
شخصیت های برون مرزی و درون مرزی بوده اند ،که هدف شان گویا نه تنها پ ُـرنمودن خالهایــی بوده است که در زمان شوروی
سابق به افرینش گرفته شده بود ،بلکه افرینش برگه های دقیق تر و قابل محاسبه تاریخ گذشته و معاصر مردمان این جوامع
داکتر نصرالدین شاه پیکار

10

اداره نشرات سیمای شغنان

بوده است ،تا باشد موارد معینی که از قید خامه پژوهشگران قبلی ،باز مانده است در این فرایند کاری به گونه دقیق تر و با
مسؤلیت تر ،مورد تحقیق ،بررسی و استفسار قرار گیرد .در قدم نخست توجه این گونه پژوهش ها ،در وهلـه اول روی انکشاف
امور اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی جمعیت ها و کشورهای اسیای میانه ،تمرکز گردید .از این سبب ،هنوز هم امور عقیدتی و
باور های مردمان این سرزمین ها ،در فرایند کاری و پژوهشی ،به مثابه مؤلفه های به انزوا در اورده شده و قابل توجه جدی،
قرار دارد  .انستیتوت تحقیقات اسماعیلی ،یکی از معتبر ترین نهاد های پژوهشی ،اکادمیک و بررسی مسایل تاریخ باورها و
عقاید به شمول سنت های اسماعیلی مردمان سرزمین های یاد شده ،توانست در این راستا خدمت بزرگی را انجام دهـد و مواد
پژوهشی گسترده ای را به زبان های معتبر ملی و بین المللی بدست نش ر بسپارد.
تاریخ قدیم :رسالت دعوت کیش و ایین اسماعیلیسم در سر زمین خراسان و منطقه جغرافیایــی فرا رود (ماورا النهر) ،در اواخر
سـده نوزدهم اغاز شده بود .در خالل سال های  ٩٠٣و  ،٩۵٤برخی از داعیان و مسیونرها ،از قبیل ابوعبدهللا "خادم"،
الحسین ابن علی المروزی،و محمد بن احمد النسفی ،مسؤلیت دعوت ایین اسماعیلی را در منطقه به عهده داشتند.
اسماعیلیان ،در زیر اثر حاکمیت امیر سامانی ،امیر نصر دوم (٩١٤-٩٤٣م ،).امتیاز خیلی ها معتبری را کمایــی نمودند و
کامگار شدند؛ شخصیت های با نفـوذ ،معروف و مشهور دربار ،به شمول امیر سامانی ،وزرای وابسته به وی ،سایر شخصیت
های با صالحیت ،دانشمندان و شعرا مانند ،استاد شاعران ،رودکی سمرقندی را در کیش اسماعیلی در اوردند .و تردیدی ندارد
 ،اگر گـفت که این همان زمانی بود که دعوت ایین اسماعیلی ،فرا تر از مرز های امارت امرای سامانی رفته و الی مناطق
بدخشانات ،به شمول داالن (کریدور) ،بزرگ پامیر پهن گردید .کامگاری های داعیان اسماعیلی ،در فرایند رسالت دعوت ،نه
تنها در محیط و مناطق زیر اثر امارت سامانیان ،بلکه فرا تر از ان در سایر مناطق ً
قبال یاد شده باعث اسباب افرینش تشویش،
نگرانی ،و دلهره در میان اهل تسنن ،به ویژه دسته های نظامی گردید ،که در فرجام در نتیجه قیام های پیاپـی انان ،باعث بر
اندازی حاکمیت سامانیان گردید .در نتیجه این همه کار کرد های خصمانه مخالفین و منافقین ،شخصیت های سرشناس
اسماعیلیان ،به ویژه دانشمندان ،شعرا و نویسنده ها و داعیان ،به شمول احمد النسفی و همکارانش ،در سال ٩٤٣م ،.به
جوقه دار اویخته شدند و بعد همه اسماعیلیان مناطق خراسان و فرارود ،مورد تعقیب و پیگرد های متداوم و پـی در پـی ،قرار
گرفتند .بدون درنظرداشت این همه دشواری ،پیگـرد ها ،مظالم ،قتل و کشتارها ،دعوت اسماعیلی بار مجدد در نتیجه مساعی
همه جانبه و خستگی ناپذیر داعی النسفی ،ابویعقوب سجستانی ،پیر ناصر خسرو ،سید منیر بدخشانی ،سی ّـد سهراب ولی ،و
دیگران کارنامه های دعوت را بدوش گرفتند.
در اصل احیای مجدد دعوت اسماعیلی در اسیای صغیر ،به شمول مناطق ترکستان چین ،و عالقه جات شمالی پاکستان ،بعد
از حضور یابی شخصیت بی بدیل و ماندگار ،و فعالیت های بی نظیر داعی کیش اسماعیلی و ّ
حجت سرزمین خراسان ،شاعر،
سیاح ،و ّ
سخنسرا ،دانشمند ،فیلسوفّ ،
متفکر زمان ،پیر شاه ناصر خسرو١٠٠٤ –١٠٧٠( ،م ،).که بر بنیاد هدایت خلیفه -
امام ،فاطمیان المستنصر باهلل١٠٣٦-١٠٩٤(،م،).من حیث ّ
حجت خراسان تعیین و توظیف شده بود ،به اوج و شکوفایــی
خود رسیده بود .ناصرخسرو در فراز و فرود کار کرد های تاریخی اش ،با بسا از دشواری ،ها نامالیمات ،و چالش های طاقت
فرسا مواجه گردید که در فرجام بر بنیاد دسایس مخالفین و منافقین ،مجبور به ترک زادگاه خود شد ،و در دره یمگان بدخشان
افغانستان ،پناه گزین گردید .در همان زمان است که ناصر خسرو ،در نتیجه ابراز مالطفت و مهربانی امیر اسماعیلی بدخشان،
امیرعلی ابن اسد ،در دره یمگان به دریافت پناهگاه موفق می شود و کار زار دعوت را در انجا ،از سر می گیرد .در منطقه
یمگان بدخشان است که ناصر خسرو ،کـتاب فلسفی و الهیات شناسی خود را  ،که به'جامع الحکمتین'معروف است ،به
شمول دیوان شعری اش را به رشته تحریر در می اورد که در سیاق و متون انها ،از نحوه های گسترش دعوت و اشاعه
اسماعیلیسم ،به شمول تعبیر و تفسیر اسماعیلیان از دین مبین اسالم ،در میان ساکنان سرزمین بدخشان ،مناطق همجوار،
و ّامت مسلمه سایر مناطق افغانستان ،سخن سرایــی می نماید.
برخی به این باور هستند که گویا گونه های کاری و نظام دعوت ،و استقرار و استحکام ان بعد از وفات ناصرخسرو در بدخشان
و مناطق همجوار مبهم و نا معین است ،در صورتی که همگان می دانند که تا به امروز سنت ناصر خسرو ،به همه قوت و نیروی
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خود ،باقی است که در نتیجه نظام پیر داری و خلیفه ،با تطبیق و تحقق سنت چراغ روشن ،دعوت بقـا و دعوت فنـا ،مدیحه
خوانی ،قصیده خوانی ،نعت ،منقبت و سایر بازتاب های عرفانی ،تا به امروز ادامه دارد ،و بر بنیاد همه این دست اوردها
است ،که امام حاضر و ناظر ،درهمه هدایات خویش ،به شمول فرامین ،تعلیقه ،و سخنرانی ها ،از این سنت تقدیر به عمل
اورده و در همین اواخر هدایت دقیق و جامع شان در راستای انضمام سنت 'چراغ روشن' ،را که به نام سنت پیر ناصرخسرو در
میان اسماعیلیان معروف است ،جزعملکرد مراسم تشریفات مذهبی در میان همه اسماعیلیانی که در مناطق ابایــی خود زندگی
می کنند و پیرو سنت ناصر خسرو هستند ،به شمول ان هایــی که روی دالیل معین و نا معین به سایر کشورهای جهان پناهنده
شده اند ،مطابق شرایط زمان و مکان ،با حفظ اصالت سیاق و محتوای تاریخی این سنت گران سنگ ساخته است .پیروان
ناصر خسرو باید بخاطر این اعتماد و اعتباری را که امام به سنت و طریقه ما ،ارزانی فرموده است برای همیش به خود ببالند و
در تطبیق و تحقق منطقی ،اخالقی و انسانی ان مطابق شرایط زمان و مکان از هیچ گونه سعی و تالش دریغ نورزند و از تعابیر،
تفاسیر ،و توضیحات خودی ،شخصی ،دسته ای ،گروهی ،قومی و تباری ،که برای سنت تاریخی باور های عقیدتی مان،
زیانبار خواهد بود،بپرهیزند .ناصر خسرو ،در بدخشان به کامگاری های بی بدیلی دست یافت ،و ان این است که ،ناصرخسرو
من حیث مؤسس و بنیان گذار سنت مباحث و مذاکرات عقالنی در اسیای میانه عرض وجود می نماید ،و از این سبب است که
این شخصیت بزرگ در انتشار ،انکشاف و استحکام این سنت یاد شده نقش بنیادی و تاریخی خود را بازی نموده است ،و از
همین جهت نام و نشان این دانشمند میدان عقیده و ایمان باطنیه ،تا هنوز در میان پیروان به نام های :شاه ،پیـر ،سیـد،
حضرت ،داعیّ ،
حجت ،منجیّ ،
سید نا ،و غیره در میان معاصران نیز ،به نکویــی یاد می شود.
زمانی هم بود که شخصیت و زندگی ناصر خسرو در میان پیروانش ،ازسیاق تاریخ و فلسفی ،به محتوای سحر امیـز،
افسـانوی ،قصه پردازی ها ،داستان سرایــی ها ،به میان کشیدن سـنت های ناهمگون ،روایات مختلف ،و غیره انتقال داده می
شد ،که شاهد این ادعای ما ،نگارش کـتابی است زیر عنوان ' :افسانه های تاریخی در مورد ناصرخسرو در بدخشان' ،که توسط
پوهنمل سید ابراهیم بامیانی استاد اسبق دانشگاه کابل ،در سال ١٣٧٧ھ .ش .در شهر پشاور -پاکستان ،به رشته تحریر در
اورده است .اثار و افریده های ،فلسفی ،اخالقی و تیولوژیک (الهیات شناسی) ،ناصر خسرو در حقیت امر ،گـذارنده سنگ
بنـای دکـترین و فـلسفه کیـش و ایین اسماعیلی دراسیای میانه ،مـی باشد .این حضور عقالنی ،اخالقی و حکیمانه ناصر خسرو
بود ،که باعث رشد و انکشاف سنت عقالنی در عملکرد ها و مراسم تشریفات مذهبی گردیده و ازهمین خیر و برکت است ،که
امروز همه اسماعیلیان اسیای مرکزی را من حیث پیروان سنت عقالنی ناصر خسرو ،در سراسر جهان می شناسند .از دعوت ایین
اسماعیلی در سده های میانه ،اگاهی دقیق و درستی در دست نیست ،در صورتی که کار کرد های شخصیت ها ،داعیان و پیر
ها ،امیران ،شاهان ،به شمول اماکن مقدسه ،مانند استان ها ،زیارت گاه ها ،و غیره خود شاهد هر گونه اثرات ،کار کرد ها،
و سایر فعالیت های نا همگون ،می توانند بازتاب نمادینی باشند از کار کرد های دعوت اسماعیلی سده های میانه در اسیای
مرکزی و مناطق همجوار ان در زمانه های یاد شده .باید اظهار کرد و دانست که ،بر بنیاد تعلیم و اموزش پیر ناصرخسرو بود که
اسماعیلیان نزاری اسیای میانه از سایر اثرات عقیدتی ،به ویژه از شاخه مستعلوی ،که اسماعیلیسم را در سال ١٠٩٤م ،.به دو
شاخه نزاری و مستعلوی تقسیم نمود ،در امان باقی ماندند و به سنت های عقیدتی شان بر اساس هدایات امامان وقت ،ادامه
دادند .بر اساس فرمایشات برخی از دانشمندان ،به ویژه بر بنیاد متون و سیاق شفاهی تاریخ اسماعیلیان در اسیای میانه ،گـفته
می شود که اسماعیلیسم شاخه نزاری به مناطق و سرزمین بدخشان افغانستان و تاجیکستان (فالت و کریدور پامیر) ،در
مراحل و زمانه های فرجامین دژ الموت ،با فرستادن دو تن از داعیان اسماعیلیسم شاخه نزاری ،توسط امامان ان زمان پخش
و اشاعه گردیده است .یکی از ان شخصیت های ُم ّبلغ ،سید شاه ملنگ است که توسط مقامات عالی ان زمان به منطقه شغنان
فرستاده می شود تا با استفاده از نفوذ حاکمان محل که با اسماعیلیان میانه خوبی داشتند و یا هم خود داخل کیش اسماعیلی
قرار داشتند ،در زمینه به کار کرد های داعیانه شان ،ادامه دهند .به تعقیب سید شاه ملنگ ،داعی و شخصیت روحانی -مذهبی
دیگری به نام سید شاه خاموش ،جهت حمایه هر چه بیشتر سید شاه ملنگ به محیط فرستاده می شود تا به کارزار تبلیغاتی
شان در راستای پخش ،اشاعه و گسترش ،تعلیم و اموزش کیش باطنیه ،اقدام مؤثر نموده باشند .بر اساس برخی از شواهد
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دست داشته تاریخی و پژوهشی دانشمندان و عالقه مندان عرصه مطالعات و پژوهش های اسماعیلی ،گـفته می شود که این
شخصیت ها در حقیقت بنیان گذاران حلقه های خانوادگی میر ها و شاهان شغنان را تشکیل دهنده هستند ،که در زمینه می
توان به نگارش بنده زیر عنوان'دید انـداز تاریخی میـر ها و شاهان شغنان' ،که در سایت های 'سیمایشغنان''،والنگه' ،و پایان
نامه کاندید دکـتوری ام که در سایت 'سیمایشغنان' ،و مجالت دانشکده زبان های اسالوی ،دانشگاه و اکادمی علوم
تاجیکستان ،در سال ٢٠١٠م ،اقبال نشر یافته اند ،مراجعه صورت گیرد .ان زمانی بود که بر محیط و منطقه شغنان حاکمان
قبایل ناهمگون ،ترک و تاجیک ،حاکمیت داشتند و هر کدام دارای شیرازه های فرهنگ و تهذیب قومی و تباری خود بودند.
مزید بر ان ،مردمان شغنان ان وقت توسط خوانین ،میر ها ،بیک ها ،شاهان و سادات ،حکم روایــی می شدند .اسماعیلیان
شغنان در ان زمان به مثابه اقلیت های کوچک ،به خاطر موجودیت سیاست های نا همگون در میان حاکمان محل ،زیر فشار
و شرارت های کرداری انها قرار می گرفتند و بخاطر انجام و عملکرد بر طریقه و عقیده شان ،زیر فشار های سنگین تفتیش عقاید
و باور قرار می گرفتند.
اسماعیلیان و بازی های بزرگ ابر قدرت ها در سده نوزدهم:
با گسترش سیطره قدرت های استعماری روسیه و بریتانیای کبیر در اسیای میانه در اواخر سده نوزدهم ،باعث سلسله ای از
مباحث و جدال گردید که در تاریخ به بازی های بزرگ در اسیای میانه یاد می شود .این دو ابر قدرت و امپراتوری زمان ،بخاطر
انکه در منطقه حاکمیت معینی داشته باشند ،سلسله ای از تغییرات دیپلماتیک را به شمول مسایل نظامی ،سیاحت و توریزم،
بررسی ها و پژوهش های علمی و اکادمیک را به منظور دریافت اگاهی پیرامون تاریخ ،فرهنگ ،زبان ،تهذیب و مذهب مردمان
این سرزمین مسدود و اکـتشاف نشده ،به میان اوردند .در این زمان ،دلچسپـی بازی گران بازی های بزرگ منطقه ای ،در
راستای شناخت و بازیابی سنت های اجتماعی ،فرهنگی ،و عقیدتی جمعیت های اسیای میانه ،به نحو خیلی ها برازنده
انکشاف یافت .بسا از افسران نظامی کشور روسیه که سابقه ای در مورد شرق شناسی داشته و قسمت شمالی دریای امو را زیر
کنترول خود داشتند ،در راستای ثبت اسناد و مدارک اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و ساختار تبارشناسانه جمعیت های اسیای
میانه ،به نحو تشدیدی و با عالقه مندی فراوان ،مساعی فراوان را بخرج دادند .نگارش ها ،پژوهش ها ،گزارش ها و بررسی های
شان شامل معلومات در مورد مناسبات و روابط اسماعیلیان و جمعیت های غیر اسماعیلی افغانستان و حاکمان بخارا بود  ،که
تقریبن برخی از مناطق بدخشان را الی مراحل اغازین سده بیست ،زیر اثر خود داشتند .،این همه گزارش ها ،تحقیقات و
پژوهش ها به مرکز سوق و اداره شان فرستاده می شد ،و توسط روس ها در راستای تعیین پالیسی کاری و دیپلماتیک در مناطق
مرزی و کوهسار ،بکار برده می شدند .در حقیقت شرایط مشابهی در افغانستان و مناطق شمال پاکستان وجود داشت که
افسران انگلیسی زیر نام های نا همگون ،سعی می ورزیدند تا مناطق یاد شده را به هر نحوی که شود ،زیر اثر و کنترول خود
داشته و هم بخاطر تطبیق منافع دراز مدت شان ،از ان استفاده اعظمی نموده و برای مدت ها بر ان حاکمیت داشته باشند .بسا
از بررسی ها ،تحقیقات و پژوهش های افسران بریتانیای کبیر ،متوجه مناطق شمالی هند برتانوی بود .این بررسی ها و سروی
ها ،اکـث ًرا در بر دارنده ماهیت سیاسی بودند و انگلیس ها را قادر ساخت تا سیاست توسعه طلبانه شان را در قسمت های
شمال هرچه بیشتر از پیش توسعه بدهند .یکی از مشهور ترین نماینده نظامی انگلیس که از منطقۀ پامیر دیدن نموده و به
سیاحت خود ادامه داده است ،جان وود ) ، (John Woodبود که کار های پژوهشی و بررسـی هایش در راستـای توضیـح منطقه
پامیـر ،مـردم ان سرزمین ،به ویژه امورعقیدتی و باور ها ،مسئله زبان و نژاد ساکنان پامیر ،به خصوص مناطق واخان ،و
اشکاشم بدخشان افغانستان ،دارای بهترین و بیشترین اعتبار در میان سایر کار کرد ها می باشد.
انچه که مربوط به ساحۀ کاری روسیه می شود ،نخستین معلومات ،توضیحات و تفسیرات پیرامون عقاید و باور اسماعیلیان
مناطق کوهسار پامیر بدخشان -تاجیکستان ،و روابط شان با جمعیت اهل سنت و جماعت مناطق اطراف و اکناف انها توسط
الکسی بابرینسکا ١۸۶١-١۹٣۸م ،.تهیه و تدارک دیده شده بود .موصوف در سال ١۹٠٢م ،.در مورد اسماعیلیان اسیای میانه
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گزارشی را تهیه نموده بود که بر مبنای مصاحبه موصوف با سه تن از پیرهای منطقه پامیر و بررسی زندگی پیروان شان که زیر
حاکمیت شوروی سابق در مناطق اشکاشم ،غاران ،واخان ،شغنان و روشان تاجیکستان ،و مناطق برون از حاکمیت
افغانستان ،تهیه دیده شده بود  .باید یاد اور شد که ،دالیل تسریع فرایند پژوهش ها و بررسی های مناطق یاد شده توسط روس
ها و انگلیس ها ،رقابت های نا همگون این دو ابر قدرت زمان در مناطق هندو کش ،بخاطر حصول اهداف معین در منطقه را
تشکیل مـی داد .غالبن بعد از انضمام ناحیه پامیر توسط روس ها ،دو تن از هیات های سیاحت علمی و شرق شناس روس
جهت بررسی ها و پژوهش های ژرف تر ،به منطقه اعزام شده بودند.
دانشمندان و پامیر شناس های مشهور روس ،الکساندربابرینسکا و الکساندر سیمانوف١۸٧٣ -١۹۵۸م ،.ایوانوف و زره بین
١۸۸٧ -١۹۶٤م ،.در سال های ١۸۹٤ -١۹١٤م .این گونه سیاحت ها و پژوهش های علمی و اکادمیک را بسر رسانده و و در
مورد تاریخ ،مراسم تشریفات عقیدتی ،رسوم و سنت ها وعمل کرد بر باور های دینی ،داشته های ادبیات و گـفته های شفاهی،
زبان و ادبیات گـفتاری و نوشتاری ،اثار و افریده های خیلی با ارزش  ،تاریخی و ادبی را به نسل های امروز ،به ویژه پژوهشگران
جوان به ودیعه گذاشتند.
قبل از این گونه کار کرد ها ،مشاهدات و بررسی های علمی و اکادمیک  ،تفاهم نامه و قرارداد نامه ای میان روس ها و انگلیس
ها ،در مورد کنترول مرز های مناطق شمال افغانستان به امتداد دریای امو ،در جنوری سال ١۸٧٣م ،.به امضا رسید که
مطابق ان ،روسیه حاکمیت بخارا را بر مناطق ترکستان جنوبی و بدخشان مورد پذیرش قرار داد .این قرار داد نامه ،پیشروی
روس ها را در اسیای میانه ،محدود ساخت .این بازی بزرگ با بسا مسامحه کاری ها از سوی روسیه منجر گردید وزمینه پیشروی
بیشتری را برای انگلیس ها درمنطقه مساعد ساخت .بر مبنای قرارداد نامه سال ١۸۹۵م ،.روسیه حق نداشت قوت های خویش
را پیش تر ازمنطقه مرغاب تاجیکستان توسعه بخشد ،در صورتی که قوت های نظامی و استخبارات انگلیس نیروی کاری و کار
کرد های استخبارات شان را الی منطقه گلگت عالقه جات شمالی پاکستان ،توسعه بخشید .در نتیجه این گونه معامله و پالیسی
روس ها ،منطقه اساسی و استراتیژیک اقتصادی و بازرگانی 'گنبد بازی' ،را که نقش اساسی نقطه اتصال و گذرگاه بازرگانی با
کشور چین را از طریق خاک بخارا ،فرغانه و هندوستان بازی می کرد ،از دست داد ،و دریای امو من حیث مرز رسمی میان
افغانستان و روسیه تعیین گردید .این گونه انقسام اسیای مرکزی در دوران نظام های استعماری و استکباری ،اثر خیلی ها
ناهمگون را بر ساکنان منطقه ،به شمول اسماعیلیان ساکن در ان گذاشت .اگاهان امور بر این عقیده و باور هستند که،
انضمام پامیر توسط روس ها و انگلیس ها ،دارای بینشی مثبت و سر نوشت سازهم بود به ویژه از دیداندازعقیدتی ،وان این که
اسماعیلیان نزاری از زیر فشارهمسا یه های شان ،بخصوص حاکمان بخارا و حاکمیت های افغانستان ،که اکـثریت شان را اهل
سنت و جماعت تشکیل می داد ،و اسماعیلیان را به ارتداد گرایــی و خالف اصول اسالمی بودن ،به باد مالمتی می گرفتند ،در
امان و مصؤنیت کلی باقی ماندند .در صورتی که باور من این است ،نه تنها اینکه مسئله مذکور باعث تغییر و انکشاف در زمینه
یادشده نگردید ،بلکه انها را به دو قسمت جغرافیای سیاسی تقسیم نمود؛ نیروهای بنیادی شان را ضعیف ساخت؛ زمینه های
تفتیش متداوم عقاید و باور های دینی را در میان مردمانی که دارای فرهنگ ،تاریخ و داشته های مشترک عرفانی و دینی بودند،
مساعد ساخت و از دیدگاه سیاسی و اجتماعی نیز انها را در هراس و دشواری دایمی قرار داد .از این سبب بود که مردمان هر دو
کنار دریای امو ،با وصف این همه مشترکات یاد شده ،به شمول زبانی ،عقیدتی ،ادبی ،سیاسی و اجتماعی ،تا حـ ّـدی از هم
دیگر بیگانه گردی ده و بسا از اصول اساسی ،بنیادین عملکرد بر طریقه وعقیده را نیز از دست دادند .بعد از وقوع این همه
حوادث ،با تشاویشی که اسماعیلیان از همسایه های شان داشتند ،رهبران روحانی مردمان هر دو کنار دریای امو(پیرها ،خلیفه
ها ،مشایخ) و سایر شخصیت های با نفوذ  ،رو به روس ها و انگلیس ها اوردند تا کمی هم راحت تر باشند .اما جمعیت های
اهل سنت وجماعت هردو منطقه اسماعیلیان شغنان ،روشان ،واخان ،اشکاشم ،ومنطقه زیباک را زیر پیگرد ها و تفتیش
عقاید شدید قرار می دادند تا انها کیش و ایین شان را تغییر دهند و جز ایشان شوند .قابل یاد اوری است که حتی بعضن برخورد
های خیلی ها تشویش اور ،به سطح قتل و غارت و کشتار های انفرادی و دسته جمعی ،نیز به میان امده است.
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در نتیجه این همه کار کرد ها و وضع محدودیت های بی فرجام ،مردمان منطقه اسماعیلیه نشین از ابتدا در انزوا قرار داده شده
کوهسار مناطق بدخشان و سلسله کوه های هندوکش ،با وصف حفظ اتحاد وهمبستگی عقیدتی و باور های دینی و تباری،
روابط و مناسبات اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی شان را از دست دادند .موانع ایجاد شده تصنعی ،در راستای مناسبات معنوی
ً
مستقیما دخیل در در افرینش این همه دشواری ها ،به سادگی بتوانند
و روحانی شان ،باعث ان گردید تا کشورهای ابرقـدرت و
نفوذ استعماری و ایدیولوژیک خود را بیش تر از پیش گسترش دهند و سایر شیوه های اثر گزاری و نفوذ بر منطقه و مردم ان را
به تکاپو نشینند .با همین شیوه ها می خواستند ،روحانیون بانفوذ ،پیر ها ،خلیفه ها ،علما و مشایخ اسماعیلیان منطقه را زیر
نفوذ کاری و روابط اجتماعی  -فرهنگی ،و سیاسی خویش قرار دهند .مشاورین روسی مقیم کاشغر و بمبئی ،گزارش های شان را
به مراکز شان در شهر تاشکند و سنت پترزبورگ ،در مورد روابط تنگاتنگ امام وقت اسماعیلیان ،امام سلطان محمد شاه اقا
خان سوم ،به شمول پیروان شان در اسیای مرکزی ،می فرستادند .روس ها از امکانات در گیری ها ،مناقشات و اغتشاش میان
طرفداران روس و انگلیس ،که ً
غالبا از انگلیس ها طرفداری می کردند ،هراس شدید داشتند .اما اسماعیلیان منطقه با در نظر
داشت سیاست صلح افرینی و امنیت و با در نظر داشت اصول بنیادین عقیده و باور های خرد گرایانه شان ،که از هدایت امام
وقت واموزش پیر سترگ ،ناصر خسرو ،الهام می گرفتد ،همواره انسان های همکار و یاری رسان باقی ماندند و بی معنی بودن
ان همه تشاویش را ثابت ساختند.
در عین زمان ،انزوای طوالنی و دراز مدت اسماعیلیان اسیای مرکزی ،از روابط و مناسبات شان با مرکزدعوت و حاکمیت
اسماعیلیان نزاری باعث گردید تا انها سنت های ویژه عمل کرد بر طریقه و عقیده را ،به شمول سنت های ادبی ،عرفانی ،مراسم
تشریفات مذهبی ،قیادت مستقل و غیر وابسته مبنی بر سنت و نظام پیر داری که بنیاد مناسبات ان را شجره و نسب نامه من
حیث اسناد دست داشته و با اعتبار در راستای ادامه قیادت روحانی و معنوی ،را بیرون از اثرات نهاد ها و مؤسسات امامت به
سطح جهان و نبود انها در میان جماعت اسیای میانه ،به گونه ویژه مطابق شرایط عینی و ذهنی زمان و مکانی که در ان زیست
می نمودند ،توسط پیر ها ،خلیفه ها ،و مشایخ ،انکشاف می دادند.
در اواخر سده نهم  .و اوایل سده دهم م .بود که اسماعیلیان اسیای میانه موفق شدند ،روابط انفرادی ،دسته جمعی ،جمعیتی
واجتماعی و عقیدتی شان را با پیشوای وقت شان ،حضرت امام سلطان محمد شاه ،اقا خان سوم ،استحکام بخشند ،و بعد ان
مطابق امکانات دست داشته و شرایط حاکم بر محیط ،و بر بنیاد مساعی مشترک و صادقانه شان ،با پیروی از هدایات و
رهنمـود های امام الوقت ،من حیث منبع و مرجع با صالحیت و اختیار امور عقیدتی و باور های تاریخی که پیروی از بینش
تاریخی امامت است ،استحکام بخشیدند و درضیای ان هدایات قیادت مندانه و دوران ساز به زندگی عقیدتی و اجتماعی شان
که کیش وایین باطنیه در سر خط کاری و فکری شان قرار داشت ،ادامه دادند.
روس ها (نظام سوسیالستی شوروی سابق) ،با وصف انکه در برابر حرکت های بنیاد گرایانه مذهبی در اسیای میانه در هراس
بودند ،و بی دینی را تبلیغ و ترویج می نمودند ،اما جهت گیری سالم ،عقالنی و منطقی اسماعیلیان در برابر نظام ها ،باعث شد
تا اسماعیلیان امورعقیدتی شان را بتوانند تا حدودی در ازادی و استقالل به پیش ببرند و بتوانند مال واجبات ،ذکات ،و ده
یک ،شان را من حیث مسؤلیت عقیدتی و مذهبی به حضور پیشوای مذهبی شان ،که در ان زمان در شهر بمبئی  ،هندوستان
قرار داشت ،بدون کدام تشویشی و تفتیشی بفرستند .با وصف ان که پیر ها و خلیفه ها ،من حیث افراد و شخصیت های با
اختیار و صالحیت دینی و اجتماعی جمعیت های محلی ،توسط نیرو های استخبارات روسی و انگلیسی مورد احترام و اکرام قرار
نمی گرفتند ،با انهم بخاطر اثر معنوی و نفوذ قابل مالحظه انها در میان مردم دهکده ها ،قرا و قصبات ،و نه بخاطر مسایل
قومی و یا نژادی ،با انها دروازه های مذاکرات ،مفاهمه و گـفتمان را باز نگهداشتند .پیر ها ،و خلیفه ها ،بخاطر ان که قدرت و
صالحیت شان را در میان حاکمان محالت مانند ،شغنان ،روشان ،واخان ،زیباک ،و اشکاشم افغانستان و سایر مناطق
اسماعیلیه نشین ،حفظ نمایند ،و هم بر مریدان و پیروان شان تاثیر مؤثر و با نفوذ قابل مالحظه داشته باشند ،با حاکمان
محالت یاد شده داخل شیرازه روابط مغلق و تا حدی پیچیده گردیده و حتی ان پالیسی ها را در ایجاد روابط شان با نیرو های
استعماری روس و انگلیس ،نیز بکار می بردند .مزید بر ان ،به انها مالیه می پرداختند و هم تحایف خوبی را برای انها تهیه می
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دیدند .حتی گـفته می شود که برخی از پیر ها ،در اواخر سده ١۹م .و اوایل سده ٢٠م ،.با وصف داشتن مسؤلیت امور عقیدتی
و روحانی ،دارای برنامه های شخصی ،سیاسی ،و اجتماعی خود بودند و در راستای تطبیق و تدوین ان داخل اقدامات مؤثر می
شدند .با وصف ان هم پیروان و مرید های این شخصیت های روحانی و معروف در میان جماعت ،روی دالیل مشخص و غیر
بدخشان هر دو طرف پراکنده شدند .از یک طرف برای پیـرها و خلیفـه ها ،به ویژه برای مریدان
مشخص به مناطق ناهمگون
ِ
دشوار بود تا محیط و مناطق جغرافیای سیاسی شان را ترک نمایند ،و با فرهنگ جدیدی که در ان با سایرین زیست خواهند
نمود ،دشوار به نظر می رسید ،اما با ان هم تا حدی این مسئله باعث رشد و انکشاف زندگی خانوادگی و اقتصادی انها گردید.
از سوی دیگر شخصیت های روحانی ،پیر ها ،خلیفه و مشایخ ،توانستند دارای مراکز دیگری شوند که مریدان شان در ان جا
ها ً
جدیدا استقرار یافتند و منابع جدیدی در اختیار شان قرار می گرفت  ،تا بتوانند از وضعیت درست تر اقتصادی شان استفاده
نموده و مال واجبات ،ذکاتُ ،حشرُ ،خمس و غیره را بتوانند به گونه بهتر بدست بیاورند و به دربار امام بفرستند .مزید بران،
روابط اجتماعی پیر ها و مریدان نیز از نقطه نظر گسترش محیط جغرافیای سیاسی ،اجتماعی شان ،مستحکم تر و با اعتبار تر
گردید .و از همین سبب بود که برخی از پیر ها در مناطق دیگر دارای مریدان جدید شدند و روابط اجتماعی شان را الی مناطق
زیباک ،منجان ،گرم چشمه ،درواز ،شغنان ،روشان ،اشکاشم ،شیوه ،واخان ،درایم ،ارگو ،کزدی ،عالقه جات شمالی
پاکستان ،چترال ،گلگت ،هونزا ،کریم اباد ،اوچ ،غزر ،شینه ،و ترکستان چین ،کاشغر ،یارقند ،اویغور و سایر مناطقی که
امروز پیروان ان در تقیه بسر می برند ،گسترش دادند.
باید گـفت که برخی از این پیرها ،نقش خیلی ها مؤثر در راستای ارتقا و انکشاف وضعیت اجتماعی و عقیدتی منطقه پامیر بازی
نمودند .با وصف انکه تعدادی از پیرها را بعضی از افراد پژوهشگر و بررسی کننده ،در جهت منفی قرار داده اند ،با انهم ،انها
سهم درستی را منحیث میانجی میان قوت ها و نیرو های مختلف داخلی و خارجی ،جهت بر قرار سازی هر چه مستحکم تر همه
جمعیت ها و تبارز شخصیت عقیدتی و اجتماعی شان برای بهبود نسبی زندگی خانوادگی و جمعی اسماعیلیان بازی نموده اند.
پیروان این همه پیرها ،همواره هر گوشه و کنار زندگی شان را مطابق مشوره ها ،نصایح ،تعلیم واموزش انها در شیرازه
اخالقیات عقیدتی ،ترتیب وتنظیم نموده اند .این گونه روابط و مسایل داخلی ،باعث شدند ،پیر ها در مورد امور سیاسی و
اجتماعی نیز دخالت و گرفتاری داشته باشند ،تا صالحیت و اختیار فردی ،خانوادگی ،روحانی و اجتماعی شان را نیز در
مطابقت با صالحیت و اختیار اجتماعی ،سیاسی ،انها در جامعه قرار داده باشند .یاد داشت ها و نگارش های برخی از تاریخ
شناسان ،به ویژه ارشیف نگاران ،حاکی از ان است که چقدر حاکمان افغانستان ،باالی اسماعیلیان ،ظلم و ستم را روا داشته
اند .گـفته می شود که حتی بر زنان ،کودکان ،پیرمردان و کهن ساالن ،نیز ترحم را روا نداشتند.
بر بنیاد اسناد و مدارک تاریخی ،و برگه های پژوهشی تعدادی از دانشمندان و وقایع نگاران هر دو کنار دریای امو ،بیان می
شود که یکی از پیر های مشهور ،خیلی ها معروف و صاحب اختیار شغنان ،پیر سید فرخ شاه و پیروانش برنامه اغتشاش و قیام
را بر خالف حاکمان ظالم ان وقت افغانستان ،در سال ١۸۸٣م ،.برپا نموده بودند .بعد انکه مرکز شغنان را بدست خود گرفته
بودند ،قیام انها با فرستادن نیروی های مقابله از طرف مخالفین شان از مرکز کشور ،باعث شکست انها گردید .باید گـفت که
راز شکست در افشا سازی برنامه قیام توسط برخی از افراد سست عنصر و فرصت طلب و وابسته به سیاست های بیگانه ،رخ
داد .بعد از شکست شورش ،تعدادی از روشانی ها ،به سرکردگی خداداد مینگباشی ،نامه ای را در ماه نوامبر سال ١۸۸٣م، .
حضور امیر بخارا که مقر شان در ناحیه درواز قرار داشت ،فرستادند که حاکی از پیشنهاد شورشیان مبنی بر پیوستن ناحیه
شغنان  -روشان به امارت بخارا بود .پیر سید فرخ شاه و سایر شخصیت های سر شناس و با اعتبار شغنان ،به نیروی قوی تری،
یعنی امپراتور روسیه مراجعه نمودند تا باشد ،پامیر را زیر حمایت و حفاظت خویش قرار دهند .بهر حال ،حاکمیت روس در ان
وقت ،با داشتن دالیل ناهمگون معین و نا مشخص از پیشنهاد اغتشاشیون و قیام کننده ها ،حمایت دقیق و قابل مالحظه
نکرد .چونکه پیر سید فرخ شاه هیچ گونه حمایه ای را از روس ها بدست نه اورد ،از این سبب شیوه و سیاست کاری اش را
تبدیل نمود و داشت در تکاپوی حمایت حاکمیت افغانستان قرار گیرد ،دخترش را در عقد نکاح حاکم خان اباد ،سردارعبدهللا
جان ،دراورد ،که این اقدام موصوف نیز کاری نشد و هم زندگی پیر و پیروانش را در مصؤنیت قرار نداد .بعد از ان ،موصوف به
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خان اباد خواسته شد و در فرجام بخاطرعدم فرمان برداری از امیر افغانستان ،به اعدام محکوم گردید .پیر سید یوسف علیشاه،
فرزند پیر سید فرخ شاه ،بعد از اعدام پدرش خیلی ها فعال شد و موضوع انضمام پامیر را بار مجدد به روس ها پیشنهاد نمود.
پامیر در سال ١۸۹۵م .بطور رسمی جز قلمرو روسیه گردید ،اما در سال ١۹٠۵م .بود که روسیه تزاری حاکمیت و اداره مستقیم
را بر منطقه پا میر بنیان گذاشت ،که به ناحیه 'خود مختار بدخشان کوهی' ،نام گذاری شد .همچنان مقامات ذیصالح
استعماری و استکباری روس ،جهت تشویق و ترغیب مردمان پامیر ،برخی از قدمه های مثبت را در راستای از میان برداشتن
پالیسی برده داری در میان اسماعیلیان پامیر توسط همسایه های اهل تسنن شان ،منع قرار دادن پیگرد های پـی در پـی و
متواتر ،و معاف ساختن انها از پرداخت مالیات بر عایدات ،را نیز در بر داشت .این گونه اقدامات حاکمیت و امپراتوری روس،
باعث استقرار وضعیت سیاسی  -اقتصادی در میان ساکنان جمعیت اسماعیلیان منطقه و فالت پامیر گردید و هم زمینه
بازگشت بسا از پناه گزینان را که در نتیجه فشار های دست اندرکاران حکومت افغانستان و امارت بخارا خانه و کاشانه شان را
از دست داده بودند ،مساعد ساخت .بعد از حضور یابی نیرو های نظامی سرحدی روسیه ،دگرگونی های قابل مالحظه ای در
قسمت غربی پامیر به وجود امد ،و شهر خاروق من حیث مرکز ناحیه یاد شده عرض هویت نمود .نیرو های نظامی روسیه در
مساعی مشترک و همکاری های متقابل با شخصیت های با نفوذ ،ایشان ها ،پیر ها ،مشایخ ،در راستای حفر کانال ها ،و بکار
برد تخم های اصالح شده ی زراعتی و بذری برای دهاقین و زارعین ،به منظور جلوگیری از کشت خشخاش و سایر گونه های
وابسته به مواد ُمخدر ،نقش بنیادی و قابل ارزشی را در امر انکشاف و ارتقای سطح زندگی کیفی ساکنان پامیر زمین ،بازی
نمودند .خدمات افسر روسی ،ای .ک .کوبیکس ١۸۹۵-١۹٣۹م.در راستای دفاع قانونی و معقول از اسماعیلیان پامیر ،در برابر
حاکمیت بخارا بخاطر سپارش تعهد در امر حل مسایل ناهمگون قابل یاد اوری و در خور ستایش تاریخی و زمانی است.
پیشنهادات و درخواست های متواتر بخاطر قطع مداخالت و مزاحمت های پـی درپـی از سوی ملیشه های شبه نظامی هر دو
طرف ساحل امو ،در برابر اسماعیلیان مناطق پامیر باعث شد تا انها برای مدت های معین زندگی فقیرانه ،اما ابرو مند و صلح
امیز خود را باهم سپری نمایند ،و ناحیه غربی پامیر زیر حمایه و محافظت افسران روسی قرار گرفت.
اسماعیلیان اسیای میانه در سده بیستم
انقسام منطقه پر نفوذ و ُمزدحم اسماعیلیان پامیر اسیای مرکزی میان روسیه ،چین افغانستان ،و امپراتوری بریتانیای کبیر ،در
اواخر سده ١۹م .و اوایل سده ٢٠م .باعث افرینش و انکشاف جدید سیاسی  -اجتماعی و اقتصادی در بین جمعیت های
ناهمگون اسماعیلی گردید .فرایند چنین انکشاف ها ،به نحوه های بینش و تصورات سیاسی  -اجتماعی و اقتصادی کشور هایــی
بنا یافته بود که جمعیت های یاد شده به خاک ان ها انضمام یافته بودند .این انضمام یاد شده باعث ایجاد و استحکام بیش تر
روابط میان انسان ها ،گروه ها ،دسته ها و شخصیت های منفرد گردید ،و از سویــی هم به روابط متحدانه و متحد الشکل
سنتی که در میان اسماعیلیان مروج بود از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی متضرر ساخت .یکی از این گونه تغییرات برجسته در
حقیقت تعویض و تغییر نظام و سیستم پیر و پیر داری بود .این نظام ،من حیث ستون فقرات عمل کرد عقیدتی در میان پیروان
و مریدید ها ،بخاطر پراکنده شدن انها به مناطق مختلف ،دیگر نتوانستند ارتباط متداوم الزم را داشته باشند ،که بدون تردید
باعث گسست و سستی در مناسبات گردید ،که در نتیجه این گونه انقسام وانضمام جدید جغرافیایــی ،سیاسی  -اجتماعی،
اسماعیلیان در کشور های یاد شده ،با برخی از چالش ها ،دشواری ها و سیستم تعبیر و تفسیر سنت ها ،به شمول کار برد و
تطبیق انها ،سردچار گردیدند .انکشاف فضای سیاسی در روسیه ،بریتانیا ،هندوستان ،چین و افغانستان ،در ابتدای سده
بیستم ،شیرازه ساختار سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی را شکل داد و در بسا موارد ضربه های شدیدی را بروضع زندگی
خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و عرفانی اسماعیلیان منطقه پامیرزمین ،نیز تاثیر سو گذاشت .پژوهش ها،
بررسی ها و مشاهدات کشور های یاد شده پیرامون نحوه زندگی و شرایط محیط زیست اسماعیلیان مقیم در ان ،دارای
ابعادعمومی بوده و از بازتاب جزئیات و تفصیل در زمینه خود داری می نمودند.
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نقش علمی و فلسفی داعیان اسماعیلی خراسان در گسترش بینش نو افالطونیسم و اسماعیلیسم:
پیشرفت میراث فرهنگی دنیای قدیم تا پایان قرن سوم /نهم در دسترس مسلمانان قرار گرفته بود .این امر از نهضت بزرگ ترجمه
متون بیشمار حکمت یونانی به زبان عربی منتج شد .اثار افالطون و ارسطو( ،ارسطوطالیس) ،جالینوس ،بطلیموس و بسیاری
دیگر از حکیمان و فرزانگان یونانی نخست عمدتن به وسیله دانشمندان مسیحی بینالنهرین و شام به زبانهای سریانی و ارامی
ترجمه شد ،و انان سپس همان مواد را به زبان عربی ترجمه نمودند .این نهضت ترجمه ،پس از کوششهای پراکندهای که در
دوره بنی امیه صورت گرفت ،رسمن زیر حمایت و نظارت خلفای اولیه عباسی ،به ویژه خلیفه مامون ( ٨١٣-٨٣٣م-٢١٨ /.
١٩٨ھ .ق ).درامد و وی در کاخ خود در بغـداد بیتالحکمه را بنیان گذاشت و کـتابخانهای داشت و کار ترجمه در انجا به
وسیله گروهی از دانشمندان به طور منظم و درست صورت میگرفت .به هر تقدیر ،اکنون مسلمانان از نزدیک نه تنها با شاخه-
های مختلف علوم یونانی ،مانند طب ،علوم طبیعی ،ریاضیات و نجوم اشنا شدند ،بلکه با منطق و مابعـدالطبیعه اشنایــی
یافتند ،و تاثیرات فرهنگ یونانی را به علوم اسالمی و دیگر سنن دانشی منتقل ساختند .در فلسفه ،در کنار اثار استادان بزرگ
یونانی ،نوشتههای مؤلفان مکـتب موسوم به نوافالطونی نیز با تفسیرهایــی از قرن سوم /نهم به بعد به عربی ترجمه شد .این اثار
و نوشته های نوافالطونی عربی اثری زاینده بر تکامل فلسفه اسالمی بطور کلی و بر اندیشه اسماعیلی دوره فاطمی به گونه اخص
داشت .نوافالطونگرایــی ،واژهای که تاریخدانان جدید فلسفه سکه زدهاند بر مکـتبی اطالق میشود که به وسیله پلوتینوس
(فت ٢٧٠م ).که در نزد مسلمانان با شیخالیونانی معروف بود ،تاسیس شد .وی فلسفه افالطون را به طرزی که از اصالت بر
خوردار بود ،از نو تدوین کرد .فلسفه نوافالطونی پس از انکه عـدهای از شاگردان پلوتینوس مطالبی بر ان افزودند ،عمدتن به
دست پروکلوس اتنی( ،فت  ٤٨۵م ).تنظیم و تدوین یافت ..... .در چنین اوضاع و احوالی بود که محمد نسفی ،ابوحاتم رازی،
مهمتر از همه ابو یعقوب سجستانی ،بر پایه گونهای از فلسفه نوافالطونی که در ان زمان در میان محافل فرهیخته و تحصیل
کرده بعضی از مناطق ایران و اسیای مرکزی شایع بود ،در باره موضوعها و مضمونهای فلسفی مختلفی پرداختند که عمومن در
نوشتههای قاضی نعمان و دیگر نویسندگان اسماعیلی ان زمان که در سرزمین های عرب نشین و شمال افریقا به فعالیت
مشغول بودند ،وجود ندارد .داعیان با یک جهانشناسی صدوری نوافالطونی ممتاز پرداختند ،که قدیمترین ّ
سنت الهیات
فلسفی شیعی را عرضه میدارد .انان به علت عالقه مشترک شان به فلسفه و بحثهای کالمی طویل وعریض نیز کشانده شدند.
تالیف عمده نسفی"کـتاب المحصول" ،که در سال ٩١٢م ٣٠٠/.ھ.ق ،.نوشته شده است ،و قدیمترین کـتاب یک داعی است
که موضوعات فلسفه یونانی در ان مطرح شده ،باقی نمانده است .اما مشهور است که برای مدتی در محافل حوزههای مختلفی
رواج وسیع داشته است .کـتاب محصول را داعی معاصر نسفی ،ابوحاتم رازی که داعی ری بود مورد انتقاد قرار داد ،و کـتاب
االصالح خود را در تصحیح برخی از جنبههای تعالیم نسفی نگاشت .کـتاب االصالح رازی سبب شد که جانشین نسفی در
خراسان ،حینی که ابو یعقوب سجستانی جوابیه رد او بنویسید .نسفی کـتاب دیگری را زیر عنوان "االنسانالکامل" ،به رشته
تحریر در اورد که دارای محتوای خیلیها مؤثری را در "بیان شریعت ،طریقه و حقیقت" "انسان کامل"" ،در بیان انسان کامل
و ازاد"" ،در بیان سخنورزی"" ،در بیان سلوک"" ،در بیان معرفت انسان کامل"  ،و سایر مسایل سخن گـفته است .تا این
زمان ،بزرگـترین مجموعه واحد از دستنویسهای اسماعیلیان نزاری که به زبان فارسی نوشته شده است در شغنان ،روشان و
دیگر نواحی بدخشان افغانستان و تاجیکستان بدست امده است .مجموعه دستنویسهای عربی کـتابحانههای بهرههای
اسماعیلی ،در سورات و بمبئی (ممبئی) ،که زیر نظارت شدید پیشوای جامعه طیبی داؤودی قرار دارد ،هنوز کلن در دسترس
محققان نیست .بیشترین تعداد دستنویس های اثار اسماعیلی که در مغربزمین در یک محل گرداوری شده و مشتمل است
بر ١٢٠٠عنوان به زبان های عربی ،فارسی ،گجراتی و دیگر زبانهای هندی ،ان است که در کـتابخانه مؤسسه مطالعات
اسماعیلی در لندن فراهم امده است .مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن که در سال ١٩٧٧م ،.به ّهمت پرنس کریم اقاخان
چهارم ،امام حاضر اسماعیلیان نزاری تاسیس شد ،در حال حاضر با چاپ و انتشار تک نگاشتهایــی در سلسله انتشارات

داکتر نصرالدین شاه پیکار

18

اداره نشرات سیمای شغنان

میراث اسماعیلی خود ،و نیز در دیگر برنامههای تحقیقاتیاش ،و همچنان با انتشار و اکـتساب نسخههای خطی به تحقیقات و
مطالعات اسماعیلی کمک میکند( .مختصری در تاریخ اسماعیلیه ،فرهاد دفتری ،صص)٢٦-٢٨ ،
شیخ نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان  :نصیرالدین ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی ،دانشمند ،پژوهشگر ،منجم ،فیلسوف
و فقیه معروف ادبیات فارسی است که اکـث ًرا در نگارشها و افریدهای ادبی اهل تشیع به اسم محقق طوسی ودر حلقات
اسماعیلیان زمانش به نام سلطانالـدعات ،یعنی سر خیل داعیان مورد خطاب قرار گرفته است .طوسی به تاریخ یازدهم
جمادیاالول  ۵٩٧ھ.ق ،.مطابق ١٧فبروری١٢٠١م ،.در شهرک طوس که اکنون یکی از نواحی مشهد خراسان است ،دیده به
جهان کشوده و به تاریخ  ١٨ذیالحجه  ٦٧٢ھ.ق .مطابق  ٢۵جون ١٢٧٤م ،.در شهر بغداد ،چشم از جهان فرو بسته است.
با وصف تحقیقات گسترده پیرامون حیات پر بار طوسی ،هنوز هم مواد و داشتههای کمی در مورد زندگی دوران کودکی و
نوجوانی اش ،در اختیار داریم ،بجز انکه در زیستنامه (اتو بیوگرافی) ،شخصیاش که در َسیر و سلوک اقبال نشر یافته است
و در اختیار دانشمندان و عالقهمندانش قرار گرفته است .طوسی در این رساله میگوید که وی در خانوادهای به دنیا امده است
که جانبدار تصور باطنگرایــی و معنویت عینی درعلوم شرعی بوده است که یکی از وظایف بنیادیاش اشاعه و پخش علوم و
حکمت باطنی بوده است که درحقیقت نشاندهندۀ وابستگی عقیدتی موصوف را بازتاب دهنده باشد .برخیها را باور بر این
است که طوسی در یک خانوادۀ کوچک دیده به جهان کشوده و اموزش خویش را در یک محیط پیرامون اهل تشیع بسر
رسانده است ،اما شواهدی دقیق در زمینه در دسترس نیست.
مگر یگانه چیزی را که از طریق سیاق سیر و سلوک در مییابیم این است که والدین طوسی از پیروان اسماعیلی نبوده و فقط
مناسبات شخصی موصوف در اواخر زندگی او اتفاق افتاده است .از پژوهشها و اظهارات طوسی هویدا میشود که وی از مراحل
اغازین زندگیاش ،شنوندۀ مشتاق افکار ،نظریات و بینش خانوادهاش ،به ویژه در برابر اصول و قواعـد شرعی بوده و همواره
تاکید ورزیده است که بدون پیروی وبررسی جدی شریعت ،راه دیگری را در مذهب سراغ کرده نمیتوانیم .اما پدرش همواره
سعی می ورزیده تا برخورد تعبدی وبرون از دایرۀ خردگرایــی را در برابر مسایل دینی نداشته باشد ،به سبب اینکه او دارای بینش
روشنگرایانه و برخورد باز در مسایل شرعی و فقهی بود .پدر طوسی در اموزش و پرورش فکری خود ،مدیون فعالیتهای خالقانۀ
مامای خویش که زمانی دانشامـوز باهوش تاجالدین شهرستانی (١١۵٣م ۵٤٨/.ھ.ق ).بوده است ،میباشد .پدر طوسی میل
داشت تا پسرش دارای سطح بلند وعالی اموزش منظم وپخته باشد و ازهمۀ شاخههای علوم و حکمت متداول بهرهمند گردیده
وجهانبینی واندیشه های تمام مکاتب فکری و ِف َرق ناهمگون را مورد مالحظۀ دقیق و جدی قرار دهـد .یکی از نخستین
اموزگاران طوسی که توسط پدرش برای طوسی انتخاب شده بود ،کمالالدین محمد حاسب بود که بر بنیاد قول طوسی ،وی
شاگرد یک دانشمند ،عالم معروف و مشهور و فیلسوف ،افضلالدین کاشانی بوده است١٢١٣( .م٦١٠/.ھ.ق ،).و طوسی
اولین بار اموزش ریاضیات را زیر اثر و نفوذ علمی شخص موصوف ،اغازگر شده است .اما بر اساس قول طوسی ،گویا فرایند
اموزش یادشـده انقدر مقتدر و بـااثر نبـود که این مسئله خود باعث گردید که طوسی باید همیشه مثالها و پرسشهای مذهبی را
بیشتر طرح نماید و این چنین تصور وی باعث کاوشها و کنجکاویهای بعـدتر او گردید .طوسی به حیث دانشاموز ،اموزگارش
را انقدر زیر اثر پرسشهای ناهمگون خود قرار میدهـد که َ
بعضا باعث صلب صالحیت سخنپردازی اموزگارش میگردید و در
فرجام حتی از ارایۀ پاسخ به گونۀ حتم ،ابا میورزید .به طور مثال ،کمالالدین همواره سعی می نمود تا از انهایــی نقد کند که
غیراگاهانه و بدون تعقل در راه شریعت گام بر میداشتند ،اما زمانی که طوسی این مطالب را زیر بحث قرار میداد ،کمالالدین
به او می گـفت" :انچه مغز و هستۀ مسئله است ،هنوز هم الزم نیست تا برایت افشا گردد ،زیرا تو هنوز نهایت جوان هستی و
در مورد این عالم هیچ اگاهی نداری.زمانی که به پختگی رسیدی در انوقت میتوانی در نتیجۀ پژوهشهای فردی خود به ژرفای
این چنین حقایق ،پـی ببری ".شاید این همه کاوشهای طوسی نتیجۀ پدر و استاد معظم ان کمال الدین بوده است که در
درخشش طوسی در پهنای علم و حکمت نقش نهایت سترگ را بازی کرده و تمام قوۀ فکری ،هوش و ذکاوت طوسی فقط بعد از
وفات پدرش به گونۀ فوری متبارز گردیده است .و این زمانی بوده است که طوسی جوان از خانه و کاشانهاش جهت دریافت علم
و معرفت ،بیرون میرفت تا بتواند روی عالم انسانیت دنیای اینده را که مبنی بر تصورات معنویات ماندگار و جاویدان باشد،
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تصویر برداری واقعی نماید و مسرت جاویدان را به افرینش گیرد .طوسی در زیستنامهاش کمی در مورد تعلیم و اموزش خود به
ویژه پیرامون الهیاتشناسی و فلسفه ،بحث نموده و در مورد اینکه زیر اثر کدامین دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته و از انها
بهره گرفته است ،و یا اینکه ریاضیات و نجوم را نزد چه کسی به اموزش گرفته است ،هیچگونه معلوماتی را در اختیار خواننده
نمیگذارد .اما ،بر اساس و بنیاد سایر منابع میدانیم که طوسی یک اموزندۀ بی بدیل و نادر بوده است که جهت فرا گرفتن
هرچه بیشتر علم و حکمت به ویژه نجوم شناسی که بعدترساحۀ اصلی پژوهش و کاوشهای او را تشکیل میدهد ،به سفرهای
فراوان و سیاحتهای علمی و پژوهشی ،پرداخته است .وقتی که طوسی به سن ١٧سالگی رسیده بود ،توانست محصول فکری
ابوعلی سینا را که "االشارات و التنبیهات" عنوان داشت و بینش فلسفی او را بازتاب میداد ،به خوانش بگیرد و با فریدالـدین
داماد در نشستهای علمی و فلسفی قطب الدین سرخسی ،در نیشاپور اشتراک ورزیـده و مـزید بر ان میخواست با شـاعر و
عارف معـروف فریـدالدین عطار(١٢٢٠م ٦١٧/.ھ.ق ،).نیز معرفت حاصل نماید .طوسی بیان میکند ،با وصف اخذ مفاد بزرگ
و استفادۀ بیحـد از مطالعه و پژوهش در مورد الهیاتشناسی ،هنوز هم نهایت َ
متاثر و حتا مایوس است .ازنتیجۀ پژوهش و
تحقیق گویا بیثمر خویش پیرامون دریافت حقیقت مطلق ،واحد ،بی نظیرو سرچشمه و بنیاد پیدایش چنین حقیقتها و اصل
برگشت و فرایند برگشت عقالنی به میعاد را دریابد .طوسی انچه را که در بارۀ تصور الهیاتشناسان وابسته به دستهها و فرقه-
های ناهمگون توحیدپرستی اموخت ،مورد قدردانی ژرف قرار میدهد ،اما این چنین بینش را در برابر باورهای دینی نمی-
پذیرفت ،زیرا چنین شیوه به نظر وی ،یک شیوۀ تعبدی و عاری از واقعیتگرایــی گذشتگان بود که چنین شیوهها وفرایند را می
پذیرفتند ،مگر باید به جهات و تصورات معنوی و گرایشهای باطنی امور شریعتمداری و الهیات شناسی ،ارج بیشتر قایل شد.
طوسی در فرایند پژوهشهای خویش ،فرا گرفتن علوم ،فلسفه و حکمت را قرینتر به شوق و ذوق و سلیقۀ فردی خود می-
داند ،زیرا وی همواره با استدالل و عقالنیت سرو کار می داشت .اما بانهم طوسی برخالف سایر دانشمندانی که میگـفتند که
ذریعه عقل ،انسان میتواند به کنه همۀ مسایل برسد ،در صورتیکه او میگـفت که درک و شناخت همۀ پدیدهها به گونۀ
واقعیاش در حد صالحیت عقل و خرد انسانی نبوده بلکه باید انسان دارای علم الهی و یا علم ّ
َلدنی باشد ،تا بتواند انرا ژرفتر
درک نماید .در فرجام چنین اندیشهها طوسی را به سویــی کشاند که میگـفت ،چون عالم بشریت و دنیای انسانها نهایت
ناهمگون بوده و دارای نظریات متعدد و اندیشههای مختلفاند ،لذا دریافت حقانیت صرف از طریق کاوشهای عقالنی فردی
ممکن نبوده بلکه بیشتر به مداخله و حمایۀ مکمل و مشابه اکملالکاملین و یا کار سازی است که از همۀ این واقعیتها اگاهی
داشته و به علم ان با تمام اصول و منابعاش ،اشنایــی دقیق دارد .طوسی بر بنیاد این استدالل که چون خرد انسانی صالحیت
کشف همۀ حقایق و به ویژه حقیقت مطلق را ندارد ،لذا مادامی که با اسماعیلیان نیز در زمینه بحث مینمود ،میگـفت که الزم
نیست پیرامون این چنین موضوعات جر و بحث کرد ،زیرا محیط پیرامون ما هنوز با چنین اندیشه ها سازگار نیست .این زمانی
بود که طوسی در مورد اموزش و حکمت استاندار اسماعیلی ناحیۀ کوهستان ،محتشم شهاب الدین (١٢٤٦م ٦٤٤/.ھ.ق،).
اگاه شد و فرستادن نامه به طوسی جهت ارایۀ پاسخ به برخی پرسشهای فلسفی و عالقهمندی شخصی استاندار جهت مذاکره و
مباحثه با طوسی ،زمینه را مساعد ساخت تا با استاندار محتشم که در سفر خود در گـردکـوه قرار داشت ،مالقات مختصر نماید
 .مرحلۀ سرنوشتساز در زندگی طوسی به ویژه در امر تحقیق و جستجوی مسایل علوم و حکمت ،زمانی بوقوع پیوست که
موصوف در خراسان مصروف تدوین و ترتیب اثر پرمحتوای خود "فصول مقدس" بود که محتوای انرا افکار و احوال قائد
اسماعیلیان نزاری ،امام حسن علی ذکرهالسالم (١١٦٦م ۵٦١/.ھ.ق) تشکیل میداد و اثری بود نهایت با ارزش ،زیرا طوسی
خود میگوید که از محتوای اثر خویش ،فصول مقدس که در حقیقت امر تنویر کنندۀ ضمیر و اشتعال بخشندۀ تفکر و اندیشۀ
نهادی انسـاناند ،منافع بیحدوحصر معنوی را بدست اورده است .باید گـفت که اثر محیط پیرامون محتوای عبارههـاّ ،
تصورات
و بینش فلسفی چنین فصول مقدس باعث گرایش هرچه بیشتر از پیش طوسی بسوی اسماعیلیسم گردید .باید گـفت که این
مسایل در نتیجۀ تالش خستگیناپذیر شخصی طوسی و مداخلۀ ناصرالدین محتشم (١٢۵٧م ٦۵۵/.ھ.ق ).که بعد از شهاب-
الدین بحیث استاندار کوهستان توظیف شده بود ،به وجود امدند و باعث گردیدند که طوسی بحیث مستجب در دعوت
اسماعیلی ،پذیرفته شود .و در حقیقت در همین وقت و شاید هم کمی بعـدتراز ان بود که نصیرالدین طوسی داخل حلقۀ
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خدماتی ناصر گردیده و مناسبات نهایت نزدیک را با رهبر اسماعیلیان پیدا میکند ،که قریب سی سال زندگی او را در بر گرفته
بود.نظریات و اندیشههای ناهمگون توام با برخی احتکارات فکری در مورد طوسی و روابط او با باورهای دینی کیش اسماعیلی،
به گونههای مختلف باالوسیلۀ دانشمندان و پژوهشگران مستقل بازتاب یافتهاند که شاید تا حدی هم ناشی از مالحظات و
گرایش های سلیقههای مذهبی بوده و یا هم نگارشهای نگارندگان حرفوی بوده است که به منظور مسرور نگهداری مقامات
صاحب صالحیت باورهای دینی و کیش دیگری که اسباب انگونه نوشتهها را فراهم ساخته اند ،کشانده باشد .معلوماتی را که
طوسی در اثر خود ،سیر و سلوک ،در اختیار ما میگذارد اندکی نشان دهندۀ شکایت نازک وی ازشیوۀ گرایشاش به سوی
اسماعیلیسم است .قابل یاداوری است که برخیها به شمول مامایش مانند :تاجالدین شهرستانی ،افضلالدین کاشانی و کمال-
الدین محمد حسیب که به نحوی از انحا با اسماعیلیان در مکالمه و مفاهمه بوده و با هم تمایالت بیشماری داشتند به نحوۀ
تعبیر و تفسیر تصورات باطنی و معنویایکه در انزمان توسط پژوهندگان اسماعیلی به معرض اموزش گذاشته می شدند ،افراد را
بسوی کیش اسماعیلی مورد تشویق و ترغیب قرار میداد .دیده میشود که طوسی ارتباط نهایت نزدیک را با ناصرالدین محتشم
برقرار میکند ،او شخصی بود با کیفیت عالی اموزش عقیدتی و عالقمند به فلسفۀ اخالقی .ناصرالدین مقدماتی را برای نگارش
رسالهای را در بارۀ فلسفۀ اخالقی ،امادگی میگرفت اما به نسبت حجم زیاد کار اداریاش به مثابۀ استاندار کوهستان،
نتوانست انرا به پایۀ اکمال برساند .طوسی جهت به پایۀ اکمال رساندن این اثر ارزشمند وقت ،به از یکی از شاگردان خود که از
نقطۀ نظر شیوۀ پژوهش مورد اعتبار و اعتماد استاد خویش بود ،سپرد و موصوف توانست ان را تکمیل نماید که در حقیقت کار
مستقل پژوهشی نبوده ،اما با وصف انهم در میان اهل خبره مورد تقدیر فراوان قرار گرفته است .در ده سال بعد ان زمان،
طوسی برخی از کارهای دیگری را از قبیل "گشایشنامه"که در مورد اخالقیات به رشتۀ تحریر در امده بود ،و رسالت معینیه که
در مورد نجوم است ،نیز در اختیار خوانندگان قرار گرفته بودند .طوسی در سال (١٢٣۵م٦٣٣ /.ھ.ق ،).نخستین کـتابش را
که "اخالق ناصری" نام داشت ،یک جا با سایر رسالههایش به شمول "تولی و تبرا" " ،اغاز و انجام" ،به نگارش گرفته بود.
طوسی بعد از تکمیل نمودن اثر خویش ،اخالق ناصری ،یک جا با ناصرالدین محتشم رهسپار دژ الموت و مامون که در رودبار
قرار دارد ،میشود .نظریات و بینشهای ناهمگون در مورد این حرکت طوسی وجود دارند ،به شمول اینکه گویا میخواست
کشفیاتی را جهت افشاسازی برخی از رازها در میان اسماعیلیان انجام دهد و به نسبت وابستگیایکه با خلفای عباسی در بغداد
داشت ،بتواند از این طریق با انها همکاری نزدیکـتر و جدیتر نموده باشد که خود عملی بوده پراز دشواری و جسارتامیز ،زیرا
در انزمان هیچ فردی و یا حاکمیتی نمیتوانست در برابر نظام سیستماتیک و نحوۀ مبارزه و اجتهاد شخصیت معروف و مشهور
اسماعیلی ،خداوند الموت حسن صباح ،دست به چنین اقدامی زند .اما برخیها را عقیده بر این است که رفت و امد طوسی به
دژ الموت ،روی یک ضرورت بنیادی و ماموریت وی در امر راهنمایــی کارمندان و تشنگان علم و معرفت به ویژه تعلیم و اموزش
باطنگرایــی ،امور اداری و سایر مسایل مبرم و حیاتی در راه استقرار شیرازۀ سترگ باورمندی که توحیدپرستی و انسانباوری در
محراق ان قرار داشته باشد ،صورت گرفته است .و روی همین دلیل بوده باشد که استاندار محل شاید بخاطر اطمینان خاطر
خویش برخی از افراد وافی و وابسته به خویشتن را با طوسی یک جا به مرکز فرماندهی اسماعیلیان ،قلعۀ الموت فرستاده باشد،
که نمیتوان تردید داشت و چنین شیوههای کرداری همواره در فراز و فرود تاریخ به وفرت به وقوع پیوسته است .بهر حالت
طوسی همواره این سفرها را برای خود من حیث عزت و و قار دانست زیرا این خود زمینۀ مساعدی بوده است در امر کسب
معرفت با فرماندهان اسماعیلی که در مرکز فرماندهی الموت قرار داشتند .از جانب دیگر منحیث یک واقعیت انکارناپذیر
تاریخی باید پذیرفت که حاکمیت اسماعیلیان نزاری دورۀ الموت همواره برای دانشمندان ،محققین و پژوهشگران همۀ اقشار و
دستههای جوامع اعم از اهل ّ
سنت و جماعت و هم اهل تشیع که باری از دست توسعه طلبان مغل در بخشهای اسیای میانه
و به ویژه خراسانزمین ،به ستوه امده بودند ،میزبان نهایت مطمئن و پویا بود .مزید بران قلعۀ الموت در انزمان دارای یک
کـتابخانه مجهز با اثار و افریدههای ناب و کمیاب ،بود که همۀ عالقمندان علم و حکمت ،بدون وابستگیهای نژادی ،زبانی و
عقیدتی ،از ان استفاده بعمل میاوردند و در حقیقت امر قلعۀ الموت و به ویژه هیات رهبری و کـتابخانه مجهز انها یک پناهگاه
بیبدیل بود ،برای تشنگان علم و معرفت ،فرهنگ و راه حقیقت ،واقعیتگرایــیهای جامعۀ انسانی انزمان .بدون در نظرداشت
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اینکه پیوند نزدیک طوسی با ادارۀ دژ الموت دارای کدامین برنامههای خصوصی ،فردی ،جمعی و یا گروهی بود ،اقامت بیست
سالۀ موصوف در انجا ،یکی از پرمحصولترین دورۀ حیات پربارو مصروفیت او به شمار میرود .همۀ فعالیتهای ابتکارامیز و
نواوریهای وی زیر نظر و حمایت امام عالءالدین محمد (١٢۵۵م٦۵٣/.ھ.ق ،).و سایر نخبگان و شخصیتهای ممتاز جمعیت
اسماعیلیان ان دوره ،صورت گرفته است .از همۀ پس منظر مکالمات و مباحثات طوسی با افراد و شخصیتهای فرهنگی و
اکادمیک انزمان ،و هم از طریق اثار و افریدههای عقیدتی -فلسفی او استنباط میگردد که ایشان از ازادی عقالنی و خردورزانۀ
فضا و محیط پیرامون الموت محظوظ بوده و باعث شده است که موصوف به نگارش مسایل و مضامین ناهمگون به ویژه
ستاره شناسی ،ریاضیات ،فلسفه و حکمت وعلوم مثبته ،اقدام عملی نماید .طوسی اثر نهایت مهم فلسفیاش ،روضةالتسلیم
(فردوس انقیاد) ،را در سال (١٢٤٠م ٦٤٠/.ھ.ق ،).و اساساالقتباس را به پایۀ اکمال رساند .دفاعنامۀ بسیار معروف وی از
ابوعلی سینا در برابر فخرالدین رازی زیر نام (شرحاالشارات والتنبیهات)،از ان جمله اثاری است که به پایۀ اکمال رسید .این همه
افریدههای اخر طوسی و سایر نگارشهای معروف و مشهور موصوف که ً
قبال انها را تذکر دادیم ،باعث شدهاند تا نصیرالدین
طوسی لقب سلطان الدعاة راکسب نماید .سالهای نخستین طوسی در قلعۀ الموت اعم از زندگی شخصی و پژوهشیاش ،بدون
در نظرداشت شرایط دشوارافرین ،در کلیت خود مصؤن و مصروف بود .اما نوشتههای بعدی او بازتابدهندۀ اضطراب و
دلواپسی وافری بود که اسباب انرا افواهات فراگیر مردم پیرامون امـدامـد مغلها ،که بعـدها به عینیت تبدیل گردید ،فراهم
ساخته بود .مغولها زمانی که اسیای مرکزی و قسمتهای شمالی خراسان را اشغال نمودند ،در تالش ان شدند تا بر ایران
حملهور شوند و بتوانند مرکز تجمع و فرماندهی دعوت اسماعیلی را که عبارت از قلعۀ الموت بود و اولویت کارزار فعالیتهای
تبلیغاتی انها را تشکیل میداد ،اشغال نمایند .قبل از ان بسا از پایگاههای اسماعیلیان درناحیۀ کوهستان،در کنترول انها
درامده بود .در سال (١٢۵٦م٦۵٤ /.ھ.ق ،).شخص هالکو ،جنگ ساالر مغلها ،به قلعۀ رود بار رسیده و نیت پیشروی
بعدیاش را به قلعۀ الموت و دژ مامون ،دوخته ب ود .بعد از انجام یک سلسله مذاکرات و مفاهمات ناهمگون وغیرقابلبرون
رفت ،در فرجام هیات رهبری اسماعیلیان را مجبور به تسلیم ساختند ،و مغولها بدون در نظرداشت این مسئله ،اقدام به یک
تخریب همگانی و قتل عام اسماعیلیان در ایران زدند ،که این نیز خود گویای بسا از حقایقی است که فرایند معامله گری را در
قبال داشته است .حکومت اسماعیلیان که در ان وقت ١٦٦ ،سال پیش توسط داعی سترگ ،وافی راه و کیش طریقت و
حقیقت پیریزی شده بود ،به طور سیستماتیک مورد چپاول و غارت بیرحمانۀ مغولها ،قرار گرفت .حتی تاریخنویس معروف
عطاملک جوینی (وفات ١٢٨٢م ٦٨١/.ھ.ق ،).خود اعتراف میکند ،مادامیکه مهاجمان مغول را در فرایند چپاول همراهی
مینمود ،برایش اجازه داده شده بود تا برخی از اثار و افریدههای کـتابخانه الموت را توام با ساماناالت و لوازم ستاره شناسی را
از گزند حوادث جهت استفادۀ بعدی شان ،نج ات دهد .شاید هم نقش نصیرالدین طوسی در این حوادث نهایت مهم باشد و
شاید هم ،یکی از جهات نهایت گیجکننده و جدال برانگیز دورۀ زندگی شخصی وی به شمار میرود .طوسی بحیث رئیس هیات
اسماعیلیان در مذاکره و مفاهمه با مغـولها ،مشورۀ واگذاری بدون قید و شرط و مسالمتامیز قدرت و مرکز فرماندهی الموت را
به مهاجمان مغول میداد ،در صورتیکه اعضای هیات فرماندهی اسماعیلی اصرار میورزیدند که انها صالحیت دفاع معقول را از
مراکز و حاکمیت خویش را انگونه که در برابر تجاوز سلجوقیان و خوارزمیان ،کامگارانه انجام داده بودند ،و اکنون در برابر
مغولها نیز پایداری و استقامت نشان خواهیم داد .طوسی بعد از فروپاشی الموت ،به گونۀ فوری روابط خود را با اسماعیلیان
قطع نموده و ادعا میکرد که گویا او را برخالف اراده و صالحیت فردیاش حفظ و نگهداری میکردند که بدون تردید این چنین
اظهارات عقیده و بیان رسمی راه را برای طوسی در جهت رسیدن به دربار و دادگاه مغولها ،هموار کرد .مزید بران گـفته می شود
طوسی سردمدار مغولها ،هال کو را جهت حمله به عراق مورد تشویق قرار میداد ،با وصف انکه بیم داشت که نشود با ریختن
خون خلفای عباسی و انهم بدون موجب که ترغیباش از طرف طوسی صورت میگیرد ،وقتی گرفتار مصیبت یزدانی بخاطر
اعمالش گردد .بسا پرسشهای دیگری نیز به میان میایند که :طوسی چه نقشی را در امر تخریب ،فروپاشی حاکمیت و نظام
الموت و پایان حاکمیت اسماعیلی ،بازی نموده است؟ ایا وی خود فردی بوده معتقد به باور شیعۀ اثناعشر که اسماعیلیان را به
تسلیم بدون قید و شرط ،و واگذاری مسالمتامیز حاکمیت به مغولها و ترغیب انها در راه از میانبرداری خلفای عباسی ،تا
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باشد حلف وفا داری و هماهنگی خویش را به همکیشان خود ،جهت اطمینان خاطر انها ،تبارز داده باشد؟ و یا هم طوسی
هنوز منحیث یک شخصیت مستقل با داشتن باور مطمئن به تصور و بینش اسماعیلیسم به اندیشه مینشست و فقط می-
خواست جهت مبارزه و اجتهاد عینی ،معقول و عقالنی مجدد درعالم تقیه پارتیزانهای اسماعیلی را سر و سامان بهتر بعدی
دهد؟ و یا هم اینکه شاید مسئلۀ طوسی یک موضوع شخصی برای فرصتطلبیها و خودخواهیهای مسلکی و حرفوی بوده
باشد؟ اینها ان همه پرسشهایــیاند که نمیتوان به سادگی پاسخ قانعکنندهای را برای شان دریافت نمود ،زیرا دانشمندان
ناهمگون دارای نظریات و تراوشهای فکری متعددی در زمینهاند ،به ویژه بر بنیاد نیات و اعمالی را که در فرایند فعالیتهای
چند بعدیاش انجام داده است .از یک نقطۀ نظر شاید تغییر جهت و روگردانی طوسی از اسماعیلیان و پیدایش تمایالت او
بسوی مهاجمان مغول و ابراز وفا داری به انها مفید واقع شده باشد زیرا مشتری درستی پیدا کرد و توانست با استفاده از امکانات
مادی و مالی رصدخانۀ بزرگ مراغه را در اذربایجان به ساختار گرفت که از ان طریق توانست به پژوهشهای علمی بعدیاش
ادامه دهد .طوسی روزهای اخر زندگیاش را در راه انکشاف و گسترش این پروژۀ با اعتبار علمی ،سپری نمود و هم خویشتن را
با وصف داشتن مسئولیتهای دیگری از قبیل مدیریت امور اداری و دادگستری در استان مغولها ،مصروف ساختار جداول
علم نجوم ،تنظیم و ترتیب کـتابخانۀ شخصی ساخت .و َ
بعضا برای پژوهشگران پرسشی به میان میاید که چگونه طوسی
توانست با وصف اینقدر مسئولیتهای متعدد و کـثیر ،هنوزهم توانسته است به نگارش بسا از اثار ،افریدهها و رسائل زیاد،
بپردازدَ .
مثال" :مصارعالمصارع" ،تلخیصالمحصل"" ،رسالتاالمامه"" ،تجریداالعتقاد" و غیره .با وصف این همه تذکرات و
نگارشهای ضد و نقیض ،طوسی هنوز هم نمی توانست به طور کل با دنیای اسماعیلیسم وجهانبینیاش وداع کند و تصورات و
بینش فلسفی و انسانی انرا نادیده بگیرد ،زیرا موصوف چنان ارتباط ژرف با این مکـتب فکری داشت که شالوده افرینشهای
علمی و فلسفی او را رقم زده بود .هنگامی که طوسی طبع دوم اثر خود "اخالق ناصری" را اماده میکرد ،ستایش و مدح شامل
مقدمۀ انرا که در مورد امام عالالدین محمد و شخص ناصرالدین محتشم بود ،حذف کرد ولی کارکردها و نظریات اصلیاش را
دست نخورده گذاشت .حتی شیوۀ بازتاب اندیشههای خود را که با تصور و بینش اسماعیلیسم همخوانی و هماهنگی داشت،
نیز دستنخورده باقی گذاشت ،که این خود ژرفای پیوند طوسی را با اسماعیلیان ،نشان دهنده است .طوسی در اثر خویش
"قواعـدالعقاید"توضیحات مبسوطی را پیرامون دکـترین اسماعیلی ارایه میدارد و با سایر مکاتب فکری کمتر تماس گرفته و اگر
چیزی را نیز نوشته است ،فقط ترجمههای تحتالفظیای اند که از زبان عربی گرفته شدهاند که در اثر دیگر او "سیر و سلوک" و
رسالۀ تصوفگونهاش" ،اوصاف االشرف" ،نیز به وفرت قابل مشاهدهاند .طوسی با امانتداری کامل موضوع و دیدگاه اصول
وحدت روحانی را که در ادبیات اسماعیلیسم ،جایگاه ویژه دارد ،حفظ و حرمت نموده است .تلخیصالمحصل ،که در زمرۀ
کارهای علمی دورۀ اخیراو به شمار میرود در سال (١٢٧١م٦٦٩/.ھ.ق ،).تکمیل شده بود و طوسی در ان به گونۀ واضح از
نظام و دکـترین تعلیمی و اموزشی کیش اسماعیلیسم بطور قطع دفاع مینماید .حتی به نظر میرسد که فخرالدین رازی را که زمانی
در مورد اسماعیلیان تعبیر بد داشت ،به نقد گرفته و بینش او را تصحیح مجدد میبخشد .طوسی حتی بسا از افترات ممکنه را
که در مورد نص امامت از جانب دیگران به مغالطه گرفته شده بود و یا به گونۀ مخاصمتامیز به رشتۀ تحریر در اورده شده
بودند ،نیز رد نموده و زندگی باقی ماندۀ خود را در میان اسماعیلیان ایران سپری میکرد .با خانوادهها رفت و امد داشت و به
محالت و دهکدههای دوردست به سفرهای خود ادامه میداد که خود حاکی از ان است که طوسی و خانوادهاش با اسماعیلیان
ایران به ویژه مردمان ناحیۀ کوهستان ،رابطۀ تنگاتنگ داشته است .یک واقعیت ّ
مسلم است که در همۀ ادیان ،عقاید و
باورهای دینی همواره یکجا با بینش عمومی و رشد معنوی انها متحمل تحوالت بنیادی و حتی باعث تغییر کیش در میان برخی-
ها که به یقین یک پدیدۀ نو نیست ،گردیده است .در زمینه میتوان بسا نمونهها را از دنیای عیسویت به ویژه در نگارشنامهها
و زیستنامههای شخصیتهای دینی و سکوالر محیط پیرامون خود ،مشاهده کرده میتوانیمَ .
مثال در نوشته ّ
هایسنت اگستین،
(وفات ٤٣٠م ،).که در همۀ افرینشها و نواوریهای ادبیاش یک اساس همگانی را که بازتاب دهندۀ مساعی او در شناخت
هرچه عقالنیتر محیط پیرامون است ،مشاهده کرده میتوانیم ،به شمول قضاوت عادالنه و در موازنه نگهداری باور جدید جهت
مقابله با چالشهای ّ
متصور از زندگی و روزگار زیست همگانی اجتماعی .یکی از نمونههای نهایت برازندۀ چنین ژانر و سبک
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ادبیات اسالمی را میتوان در "المنق ُـد من َ
الضالل" اثر امام غزالی (وفات ١١١١م ۵٠۵/.ھ.ق ،).و"سیر و سلوک" ،نصیرالدین
ِ
طوسی به درستی میتوان مشاهده کرد .عالوه بران اشعار و قصاید اعترافیه و اقراریهای نیز وجود دارند که تبارز دهندۀ چنین
تجارب و اندوختههای مذهبیاند که میتوان از قصیدۀ اعترافیۀ ناصرخسرو ،یاد کرد .موضوع تغییر و تعویض کیش ،هر دو
غزالی و طوسی بر بنیاد یکی از بزرگـترین مباحثاتی صورت گرفته است که افکار و بینش بزرگـترین متفکرین اسالمی را برای سده-
های زیاد ،به خود معطوف داشته است .به ویژه مسایل همچو ،روابط عقل و وحی ،و یا هم اینکه ایا بشر قادر است و یا
خواهد بود تا از حقیقت مطلق نیروی یزدانی و باورهای مذهبی با در نظرداشت معارف بشری ،اگاهی حاصل نماید .و یا هم
اینکه ،ایا بجز از ذات افریدگار که یک حقیقت مطلق است ،ایا حقایق مطلق دیگری نیز وجود دارند؟ غزالی بحیث حقوق-
شناس و فقیه در امور باورهای اهل ّ
سنت و جماعت ،در فراز و فرود زندگی خود توسط بسا از پرسشها محصور شده بود و یکی
از پرسشهای مرکزیای که در برابر او قرار داشت ،علم کالم ،فلسفه ،حکمت ،علم و اموزش اموزگار صادق ،تصوف و سایر
مسایل جهت رهیافت بسوی حقیقت مطلق و پویا بود .موصوف بعد ازسپری نمودن زمان نهایت بحثبرانگیز و مشحون از
پرسشهای بدون پاسخ ،رو بسوی تصوف نمود .حتی با وجود مسایل یاد شده او هنوز با خود در مورد اینکه نمیتوان از اثرات
ِخرد در فرایند تعلیم و اموزش تکذیب نمود و یا به جدال گرفت و روی ّ
اهمیت خرد و گرایش عقالنی ،برای ضرورت رسالت،
اصرار مجدد میورزید .چون طوسی یک سده بعدتر به میان امد ،تصوف برای او پدیده ای بود که هرگز با شیعیسم سازگاری
نداشت ،و انتخاب او میان فلسفۀ احتکاری و تعلیم معلم صادق بود که فرایند حل این گونه مناقشه و ناسازگاری میان این
پدیدهها ،موضوع اساسی محتوای اثر طوسی ،سیر و سلوک را تشکیل میدهد .در متن طبع جدید این رساله مدرس رضوی می-
گوید که اثر حامل هیچگونه عنوان نبوده و فقط به نام سیر و سلوک توسط هر کسی که پیش امده بدست نشر سپرده شده
است .اما زمانی که ،ژرفتر به سیاق ان نظر انداخته شود ،تصور تغییر کیش طوسی را بطور واضح تشخیص کرده میتوانیم ،و
این مسئله خود کمکرسان ان است که بتوان عنوان دقیق و مناسب را برایش مطابق سیاق رساله ،تعیین نمود .بهر حال اثر
یاد شده از مقام عالی در قطار سایر اثار و افریدههای طوسی ،برخوردار است ،زیرا توضیح روشنی را در مورد مراحل اول زندگی
نویسنده ،تعلیم و اموزش ،تصور روحانیت و معنویت ،فرایند تغییر کیش و ائین ،و بینش دقیقی را که در مورد افکار و
اندیشههای اسماعیلیسم ،در فکر خویش میپروراند ،انعکاس میدهد .موضوع تعلیم و اموزش ،منحیث اموزش باصالحیت
که ناشی از مرجع بااعتبار و مشروع باشد ،مورد نظر طوسی بود ،که دکـترین اموزشی کیش و ائین شیعه نیز از مقام واال و
شامخی برخوردار است .طوسی این گو نه صالحیت و اختیار را به امام وقت ،معصوم و از اهل بیت رسول باشد ،رجعت میداد
و تنها او را مرجع قانونی و مشروع پیشبرد امور تعلیم و اموزش عرصه باورهای دینی و دنیوی میدانست .او به این باور بود و
میگـفت که تنها امام زمانه است که واقعیتهای عینی و حقانیت باورهای انسانی را جامه عمل پوشانده و در تعمیل و تحقق ان
صاحب اختیار و اتوریته محض است ،زیرا به نظر طوسی ،این فقط امام زمانه است که شخصیت بینظیر و بیبدیل طرح،
تطبیق و تدقیق دکـترین اسماعیلیسم در شیرازه و داشتههای تاریخی و قوانین اسالمی ،در میان پیروان و باورمندان خود می-
باشد .او میافزاید که اثار و افریدههای مانند ،رسایل اخوانالصفا ،منحیث مساعی مراحل نخستین تدوین دکـترین اسماعیلی،
" کـتاباالفتخار" ابویعقوب سجستانی" ،راحتالعقل" حمیدالدین کرمانی" ،المجالس" ،المؤید فیالدین شیرازی،
"زادالمسافرین" ،پیر ناصرخسرو ،و سایر منابع و سرچشمههای اسماعیلی ،در حقیقت وقف نگارش ،توضیح و تفسیر این گونه
تصور و بینش ،یعنی تعلیم و اموزش واقعی و حقیقی از طریق امامالوقت و هادی زمان ،معصوم و معلم صادق ،شدهاند.
طوسی می گـفت ،انهایــی که میل دارند با دکـترین و جهانبینی اسماعیلیسم ،معرفت ژرفتر حاصل نمایند و دریافتهای شان را
در راستای حقیقتشناسی استقامت بخشند ،باید با بینش و تصورات اموزشی داعی سترگ ،حسن صباح ،خود را از دیدگاه
عقالنی و علمی ،قرینتر سازند تا ان را به گونه کل مورد درک و شناخت قرار داده بتوانند.
طوری که همگان میدانند ،حسن صباح ،مهندس چیره دست ساختار ،طرح و دیزاین حاکمیت اسماعیلی در سرزمین ایران
بود .این همان حسن صباح بود که بینش تعلیم و اموزش را گونه مجدد بخشید و ان را به مثابه وسیله نیرومند عقالنی در
راستای ثبوت نیازمندیهای عالم بشریت به چنان یک جهانبینی مورد نیاز مبدل ساخت که شهرستانی ان را "دعوت جدید" ،و
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مدرن یا "الدعوة الجدیده" ،در اثار و افریدههای خود یاد مینماید .این موضوع در یاد داشتهای حسن صباح که به نام
"فصول چهارگانه" که اکنون با دریغ و افسوس زیاد در اختیار ما قرار ندارد ،نیز یاد گردیده که در واقعیت شمهای از انها در
اثر بکر شهرستانی" ،الملل والنحل" نیز مورد بازتاب قرار گرفته است .از توضیحات شهرستانی چنین برداشت میشود که
کارکردها و نگارشهای اصلی حسن صباح در زمینه میبایست از یک قوت عقالنی خارق العاده بینظیر و کمیاب ،بر خوردار
بوده است .این بینش حسن صباح که در حقیقت برعلیه حاکمیت بیبند و بار نظام سلجوقی ،مطرح شده بود ،باعث گردیده
است تا ذهنیت و خشم غزالی ،را بر انگیزد و او را وادار سازد ،تا در اکـثر اثار خود ،از ان منحیث فرایند اموزشی دشوارافرین
یاد اور شود .اما چونکه شهرستانی از بینش اموزشی حسن به گونه نهایت فشرده یاد مینماید ،از این سبب دشوار است تا قوت
طرح عقالنی و فرایند دیالکـتیک اموزشی ،حسن صباح را به گونه کامل ان درک نمود و مورد شناخت همه جانبه قرار داد .از
این سبب با وضاحت کامل باید گـفت که این صرف بر بنیاد اثار و افریدههای طوسی ،به ویژه "سیر و سلوک" ،و"روضة-
التسلیم" ،است که امروز دانشمندان و پژوهشگران عرصه های تاریخنگاری و تاریخشناسی ،روی این موضوع اگاهانه به تعبیر
و تفسیر دقیقتر گام بر میدارند ،در صورتی که شیوه طرح و تشریح مسایل وابسته به طوسی از شخصیت چندبعـدی حسن
صباحً ،
کامال متفاوت از دیگران است .به معنی اینکه نحوه مذاکره و مباحثه طوسی از شیوه تعبیر و تفسیر شخص حسن صباح
تا حدی متفاوت هستند ،اما به گونه نمادین و سمبولیک انها را در نگارشهای خود دقیق بازتاب داده و تا حدی اگر واژهها و
اصطالحات تغییر خورده باشند ،سیاق و محتوای کالم و جهان بینی و دیدگاه عقیدتی ،انقدر هم ازهم جدا پنداشته نمیشوند.
انچه را که حسن در مورد تصور و بینش امامت ،اختیار ،عصمت ،تعلیم و اموزش سخن گـفته است ،همه دالیل را برای به
اثبات رسانی ان از مباحثات عقالنی و منابع شرعی ،کالمی و الهیاتشناسی دریافت نموده است.عالوه بران  ،شیرازه هستی-
شناسانه و معرفتشناسانهای که طوسی دکـترین و جهانبینی اسماعیلی را در ان به تعبیر و تفسیر مینشیند ،ان چیزی است که
اکـث ًرا به نحو واضح در اثار ،افریدهها و ترکیبات ادبیات عقالنی و عرفان حسن صباح دریافت کرده نمیتوانیم .اما باید گـفت که
در جهانبینی حسن و طوسی ،انقدر مشترکات افکار و اندیشهها وجود دارند ،که میتوان دریافت که شاید طوسی ادامـهدهنده
و انکشافبخشنده کارکردهای حسن بعد از سقوط و فروپاشی الموت بوده باشد .حتی میتوان گـفت که طوسی انقدر در راستای
پختهسازی هر چه بیشتر و بهتر دکـترین حسن مساعی فراوان را بخرج داد که برای یک سده دیگر نیز بعد از در گذشت حسن
صباح از کارایــی دقیق و خردمندانه ان هرگز کاسته نه شده بود" .سیر و سلوک" ،طوسی اثری است که به شیوه نهایت متراکم،
مغلق و انتزاعی ،به نگارش گرفته شده است ،و از مهارت استادانه خود که در شیوههای نگارشی ویژه سدههای میانه معمول
بوده است ،استفاده نموده و در اختیار خوانندگان وعالقهمندان عرصه های ناهمگون ،به ویژه پژوهندگان عرصه الهیات-
شناسی ،قرار داده است .شاید هم اینگونه نگارش طوسی ،بخاطری باشد که خواسته است از رازهای مکـتوم او که در شیرازه
الفاظ پنهان ساخته است ،اگاهی صورت نگیرد و از همین سبب هم بوده است که وی نامه مخفیای و پنهانیاش را حضور داعی
الداعات اسماعیلیان ،مظفر ابن محمد میفرستد و شخص مظفر اگاهی داشت که طوسی یک شخصیت اموزشدیده ،با درایت
و سطح عالی تفکر ،بینش و اندیشه عقالنی ،صاحب صالحیت و اختیار در امر تعبیر و تفسیر عقالنی امور و داشتههای دینی
در شرایط زمانی و مکانیای در ان در میان دیگران زندگی بینظیر و عاری از تعصب و جزمگرایــیاش را  ،سپری مینمود .برخیها
را باور بر این است که برخی از نوشتههای طوسی ،متوجه مقامات عالی رهبری اسماعیلیان ،به شمول امام وقت بوده است تا
خواسته است به گونه مستقیم در ارتباط باشد بجای انکه از طریق فردی ،و یا کسی دیگر ،تا باشد از اوضاع و احوال درونی و
بیرونی انها را مطلع سازد بدون انکه انها خود در زمینه از اگاهی الزم برخوردار بوده اند ،تا برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت حل
برخی از مسایل دشوارافرینی که با گمان اغلب از طرف انهایــی که تحمل ترقی ،پیشرفت و ارتقای علمی و عقالنی نظام مطروحه
اسماعیلیان را نداشتند و همواره در پـی ایجاد افرینش دشواریها در سر راه شان قرار میگرفتند ،گرفته باشند .البته نوشتههای
شان صرف برای افرینش مفاهمه و مکالمه بودند و نه برای ایجاد و تدوین کـتب و یا جزوههای درسی و اموزشی در راستای
پیشبرد تعلیم و اموزش مذهبی در شیرازه اصول اخالقیات عقیدتی و باورهای دینی اسماعیلیسم مروج در انزمانً .
بعضا پرسشی
به میان میامد که طوسی به کدامین دلیل و برهان ،بهترین نظریات و داشتههای فکری بکر خود را فقط به گونه محرمانه،
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مخفی و پنهان از انظار دیگران ،در اختیار رهبری و قیادت اسماعیلیان میگذاشت .مزید بران باید گـفت که طوسی در این نامه
مخفی خود از رئیس داعیان ،خواسته است افکار و اندیشههای فلسفی ،اجتماعی و باورهای دینیاش را در راستای اینکه
چگونه توانست درستیها را از نادرستیها ،تمیز نمود و به هر یک و هر کدام باید پاسخ معقول ارایه نمود ،بازتاب نماید .عالوه
بران خواسته است ،بداند که حقیقت ،واقعیت و معکوس ان از دیدگاه مظفر چگونه مورد بررسی قرارخواهد گرفت ،تا باشد
باعث ایجاد سهولت در امر افرینش افکار و اندیشههای بعدی او در مذاکرات ،مباحثات و طرح و دیزاین برنامههای مشترک
کاری با رهبری الموت برای ایندهها گردد و مرفوعکننده دشواری در زمینههای مختلف دعوت سراسری اسماعیلی در سرزمین
ایران و مناطق اسیای میانه ،به ویژه افغانستان وعالقهجات شمال پاکستان باشد .اما برخیها به این باورهستند که به گمان
اغلب نگارش نامه پنهانی طوسی به مظفر ،تنها جهت شخصی و فردی داشته باشد و تنها خواسته است ذکاوت ،بینش،
فراست ،درایت و عروج علمی و عقالنیاش را با قائد اسماعیلیان در میان گذارد و موصوف را از شخصیت اکادمیک خودیاش
اگاه سازد ،تا باشد این گونه نگارشها مصدر خدمتگزاری به ان اهدافی گردند که طوسی در افکار خود پرورش میداد.
همچنان میتوان مقایسه کرد و یا هم در برابر هم قرار داد ،نامه مشابه پیر بزرگ ناصر خسرو را به این مسئله که زمانی خواست
تا نامهای را به استاندار شهر بصره ،علی ابن احمد بفرستد ،زمانی که در سال(١٠۵١م٤٤٣ /.ھ.ق ،).به بصره رسیده بود .اما
باید اس تدالل کرد که شاید انتقال طوسی از ناحیه کوهستان به قرارگاه مستحکم اسماعیلیان دژ الموت و اشترا ک فعال و مؤثر
او در پیشبرد فرایند دعوت اسماعیلی ،امکان نمیداشت اگر وی قادر به نگارش این چنین نامهای که حاوی سیاق و محتوای
افکار و اندیشههای عالی و شامخ طوسی و دور از انظار انانی که نیت سو در برابر او داشتند تا ضرری را متوجه کارکردهای
ایندهاش نساخته باشند .گذشته از این چنین بحثها ،باید گـفت که قصد و اراده طوسی در این مورد در اثر نهایت مؤثرش
"سیر و سلوک" ،بازتاب گردیده است که تنها خواسته است تشخیص معین و مشخص ،واضح و بدون دغدغه ،مسامحه،
پیرامون اصطالحات ،بینش و تصور معنویت ،گرایش باطنی ،روحانیت  ،گرایش مادی و دنیاباوری را از دریچه ذهن ،افکار و
اندیشه های خودی انعکاس داده باشد .موصوف در این مرحله زمانی جهت ظواهر پدیدهها از دیدگاه و سیاق الهیاتشناسانه
(تیولوژی) ،و پژوهشهای فلسفی اتکا نموده و همواره تالش ورزیده است تا استدالل و اقامه دعوایش روی افرینش تصور
عقالنیت در باورهای دینی پایه گذاری کرده و سعی ورزیده است این گونه مسایل را با همگان در میان گذارد تا باشد از حمایت
قویتری برخوردار شده باشد ،و تفهیم نموده باشد که دسترسی به علم ّ
لدنی ،دانش مکـتوم ،فهم کـتاب اسمانی از طریق ایه-
های مشهود خداوندی مندرج درکـتاب کائنات ،تنها از طریق استدالل و پژوهشهای مستمرعلمی -عقالنی میسر شده میتواند.
شاید هم الزم نباشد ،نصیرالدین طوسی را درهیچ موردی با حسن صباح به مقایسه گرفت ،زیرا این هر دو ،شخصیت جداگانه
و دارای نقشها ،صالحیتها و ظرفیتهای جداگانه هستند .یکی منحیث شخصیت اکادمیک محقق ،پژوهشگر ،و دیگری
یک شخصیت هم اکادمیک ،و پژوهشگر در دنیا معنویت ،سیاست ،عدالت اجتماعی ،مبارز و مجتهد ،قائد ،سازمانده و
دارای جهانبینی گسترده عقالنی و فلسفی به معنی واقعی ان .حتی این هر دو شخصیت از دیدگاه پالیسیهای تعلیمی ،اموزشی
و ایدوئلوژی و تیولوژی (الهیاتشناسی) ،از هم دارای تفاوتها و برازندگیهای مشخصیاند که در اثار و افریدههای پیشینیان و
پژوهشگران زمان و شرایط کنونی ،به وضاحت به مشاهده میرسد .حتی باید دکـترین اموزشی انها را به مفهوم گستردهاش مورد
بررسی قرار داد ،زیرا این ان دکـترینی بود که در همه اثار و افریدههای مراحل بعدتر الموت بازتاب گردیده بود وشیرازه عقالنی و
علمی ان دکـترین را میتوان در افکار ،اندیشهها و بینش تنویرگرایانه ،شخصیت پژوهشگرعرصه باورهای دینی به مشاهده
نشست ،که شمهای از ان را می توان در اثار و افریدههای طوسی در مراحل واپسین زندگی پربار در قرارگاه و استان خداوند
الموت را به مطالعه گرفت .الزم به دانستن است که موضوعی جامع و قابل مفاهمه و مکالمه عمومی نیز در ادبیات و اثار
اسماعیلی قبل از دوره الموت بطور واضح به مشاهده میرسد ،به ویژه دوره زرین خلفای فاطمی و انکشاف بیشتر و هرچه
گستردهتر ان در کارکردهای علمی و اکادمیک ّ
سنت عقالنی دوره الموت ،را نیز میتوان به مثابه ادامه بینش عقالنی و اخالقی
اسماعیلیسم ،مشاهده نمود .این مسئله بینش ما را بهتر و بیشتر از پیش ،در راستای خدمات ارزنده تاریخی ،علمی ،سیاسی و
فلسفی حسن صباح و نصیرالدین طوسی و بینش علمی و دکـترین فلسفی اسماعیلیسم را که بر بنیاد و شالوده ّ
سنت قدیم
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تعلیمی و اموزش ناشی از تصور تشیع ،تدوین و ترتیب گردیده بود ،مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد .مزید بران می توان
روی برخی از عرصههای فکری و اموزشی طوسی سخن راند که وی همواره روی انها کار می نمود و با اصرار فراوان میل داشت
حقانیت شان را به اثبات برساند ،که عبارتند از عبارههای "امر" و" کلمه" ،یا سخن خدا .اگر این گونه اندیشهها در بینش
متافیزیک برخی از شخصیتهای اسماعیلی ،مانند احمد نسفی ،و ابو یعقوب سجستانی ،در سدههای چهارم  -دهم و در
فرصتهای بعدتر ان در اثار و افریده های حمیدالدین کرمانی،زیرعناوین و بازتابهای فکری"امر باری" ،که منحیث میانجی
میان خداوند وعقل اول قرار میگیرد ،طوسی همواره روی این امر اصرار ورزیده و ان را به مثابه گـفتمان نمادین و سمبولیک با
اموزگار جهانی و یا "اموزگار کل" یا معلم اول ،منحیث مظهر امر باری و هدایت میدانست که اثرات ان بعدتر در اثار و
افریدههای پسین چرخش الموت ،نیز محسوس و ملموس بود .یکی دیگر از ابعاد نهایت با ّ
اهمیتای که درافریده طوسی "سیر
و سلوک" مورد مطالعه و پژوهش جدی قرار گرفته است ،مسئله دانش و علم یزد انی و فهم اسمانی است که در اثار پیر
ناصرخسرو به نام "علم لدنی" ،یاد می شود ،برای جوینده و مرجع دارای ّ
اهمیت بسزا است ،و این هم شاید یکی از بزرگترین
عرصههای خدماتی دکـترین تعلیم و اموزش طوسی برای اموزندگان ،پیروان و پژوهشگران میدان باور های مذهبی و ائین
اسماعیلی باشد .همچنان در این اثـر با ّ
اهمیت ،زنـدگی اموزشی ،تعلیمی و عقیدتی طوسی از اوان کودکی الی مرحله تغییر عقیده
و باور فردیاش مورد و تفسیر قرار میگیرد و خواننده را با جهانی از پرسشهای ً
تقریبا بدون پاسخ مواجه میسازد ،تالش و
شرح
مساعی خستگی ناپذیر او را با سایر افراد به گونه انفرادی ،در راستای کسب علم و دانش ،به ویژه عرصههای مشحون از عالیم
گرایش عقالنی یا راشنالیسم ،نشان میدهد .طوسی به این باور بوده است که حصول علم و معرفت واقعی و عینی ،از طریق
دبیرستان و مدرسه معلم صادق یا معلم کل که شاید در هستی ما بینظیر باشد ،قابل دستیابی است ،از طریق مساعی همه
جانبه و خستگیناپذیر فردی و خودشناسانه ،بالوسیله حصول و معرفت علم لدنی و نایاب می تواند که بدست اید .نویسنده در
سیر و سلوک بهترین و نابترین پژوهشهای فکری اسماعیلیان دوره الموت را نیز بازتاب میدهد و روی ارزش تاریخی،
اجتماعی ،مادی و معنوی تعلیم و اموزش ،اصرار ورزیده و پیشنهاد مینماید که این مسئله باید در شیرازه افکار و اندیشههای
جمعی و در یک نظام با ثبات اموزشی قید گردد و به مثابه ائیننامه تعلیمی و اموزشی بدون هراس و دغدغه ،در اختیار دانش-
اموزان وعالقهمندان این عرصه گذاشته شود .بدون تردید موجودیت سه دهه طوسی در الموت و همکاری و یاری شان با فرایند
بینش اسماعیلیسم ،به ویژه سالهای (١٢٢٤م٦٢٠/.ھ.ق١٢۵٦ - .م٦۵٤/.ھ.ق ،).یکی از ارزشمندترین و مؤثرترین دورههای
کاری و نگارشی حیات پربار طوسی ،به شمار می رود .طوسی بسا اثار خود را در این سالها به نگارش گرفته است ،اما با افسوس
فراون باید گـفت که بعد از فروپاشی و اضمحالل مرکزیت و رهبری الموت ،اثار نهایت کمی باقی مانده است و در اختیار قرار
گرفته اند که می توان بر بنیاد ان روی کارکردها و وابستگیهای فردی ،علمی و عقیدتی طوسی ،با ژرفای بیشتر اندیشید.
کـتابخانه بزرگ الموت ،مرکزی بود برای طوسی نهایت با ّ
اهمیت و باعث جمع امد بسا از شخصیتهای علمی ،فرهنگی و
عقیدتی .حتی انهایــی که به علم و معرفت عالقه داشتند ،و از روی تشویش تجاوزات مغولها ،یگانه راهی را که مناسب حال
خود دیدند ،پیوستن به اسماعیلیان الموت و استفاده اعظمی از کـتابخانه معروف و مشهور ان زمان در بار حسن صباح بود.
یکی از خدمات بزرگ طوسی به اسماعیلیان ،در حقیقت حفظ و حراست اثار و افریدههایــی بود که از اصول و ّ
سنتهای عقیدتی
و اخالقی الموت سخن میراند .به ویژه رسالههایــی در مورد دعوت اسماعیلیّ ،
سنت عقالنی و اخالقی اسماعیلیان ،اثر اخالق
ناصری ،اخالق محتشمی ،و سهرساله طوسی که بازتابدهنده خصوصیات و ویژگیهای اسماعیلیسم هستند ،میتوان یاد کرد.
طوسی هنگام اقامت خود در کوهستان ،اثری را به نام "اغاز و انجام" ،و یا تذکره که مفهوم نصیحت ،تذکر و تشویق را می-
رساند ،به نگارش گرفته و اظهار مینماید که این اثر ،یکی از اثار ّ
بااهمیتی است در راستای بینش قیامتشناسی ،بهشت و
دوزخ که در بیست باب و فصل تدوین و ترتیب گردیده است ،از زندگی مادی و معنوی انسانها ،بازگشت دوباره انسانها به
اصلیت شان ،تصور مرگ و بینش عقالنی در مورد ان ،بازگشت مجدد روح و روان انسانی بعد از ممات ،مسئله رستاخیز،
تفاوتها و ناهمگونیها میان انسانها از هر نقطهنظر ،سخن در مورد قضاوت در یوم الحشر ،مجازات و مکافات ،بهشت و
دوزخ و برخی افکار ،اندیشهها و تصورات سیاق قرانی در مورد حیات و ممات انسانها .طوسی در این اثار تالش میورزد تا
داکتر نصرالدین شاه پیکار

27

اداره نشرات سیمای شغنان

دیدگاه قرانی اسماعیلیسم را پیرامون مسایل یادشده بر بنیاد معنویگرایــی و تصورات باطنشناسی ،مفهوم اخالقی بهشت و
دوزخ ،و شناخت ژرف از این مفاهیم بر بنیاد تفسیر و تعبیر باطن قران مورد توضیح و تشریح ،قرار دهد .ان چه را که طوسی
در اثارخود" :روضةالتسلیم" ،و "اغاز و انجام" ،مینگارد ،صرف میخواهد دکـترین اموزشی اسماعیلیان را پیرامون تصور و
بینش بهشت و دوزخ ،به شیوه نهایت دقیق و منطقی ،قابل فهم و جامع ،معرفی نماید .اثر او اغاز و انجام در میان پژوهشگران
اثناعشری( ،دوازده امامی) ،به ویژه صدرالدین شیرازی که به مال صدرا معروف و مشهور است ،از توجه خاصی برخوردار است.
و مال صدرا شخصی بو د که متن مکمل این اثر را به زبان عربی تبدیل و در متن تفسیر خود که به "مفتاحالغیب" ،مشهور و
معروف است ،بکار برده ولی از منابع ان ذکری به عمل نهاورده است .واضح است که موجودیت طوسی در الموت ،قرارگاه
مستحکم اسماعیلیان یکی از درخشانترین دوره کارهای علمی و اکادمیک و شکوفایــی بینش راشنلیسم او در مورد باورهای
دینی به ویژه الهیاتشناسی (تیولوژی) ،بوده است .وی در این دوره بسا از تراوشهای فکری خود را روی هزاران برگه کاغذ
چکانیده است و سایرین را در زمینه به چالش های مباحثات عقالنی گرفته است .طوسی در این دوره اثار و افریدههای ذیل را
به نگارش گرفته است که هر کدام شان در ذات خود دارای ّ
اهمیت نهایت زیبا و بینظیر در راستای شناخت و فهم واقعی از
دین باوری و دین شناختی اند :تجریدالعقاید ،شرح اشارت بوعلی سینا ،قواعدالعقاید ،اخالق ناصری ،اخالق طوسی ،اغاز و
انجام ،تحریر مجسطی ،تحریراقلیدس ،جریدالمنطق ،اساساالقتباس ،زیج ایلخانی ،اداب البحث ،ادابالمتعلمین،
روضةالقلوب اثبات بقاء نفس ،تجرید الهندسه ،اثبات جوهر ،جامعالحساب ،اثبات عقل ،جام گیتینما ،اثبات واجب-
الوجود ،الجبرواالختیار ،استخراج تقویم ،خالفتنامه ،اختیارات نجوم ،رساله در کلیات طب ،ایام و لیالی ،علمالمثلث،
االعتقادات ،شرح اصول کافی ،کـتابالکل ،صورالکواکب مطلوب المؤمنین ،روضةالتسلیم ،رساله الدستور و دعوتالمؤمنین
لی اهلالحضور ،مجارات طوسی ،رسالهای در نعمتهای مسرت و لذتها ،و غیره میباشند .یک مسئله واضح است که بسا
کـتب و رسایل طوسی در این دوره نوشته شدهاند که تا به امروز از ّ
اهمیت بینظیری در عرضه دینداری ،دینشناختی ،گرایش
عقالنی و دیانت بشری ،دین و فلسفه ،دین و حکمت دینداری و ّ
سنتهای دینی ،مراسم تشریفات دینی ،اصول و فروع در
دین ،گرایش ظاهری و باطنی در دین ،بر خوردار هستند .نصیرالدین طوسی زندگی نهایت مغلق اما پرباری را سپری نموده
است که نمیتوان در چنین فشردهها خالصه نمود ،به ویژه نقش وی در جهت حمایت از حاکمیت و نظام تعلیمی و اموزشی
اسماعیلیان ،چالشهای بعدیای که بعد از فروپاشی دستگاه حاکمیت اسماعیلیان در الموت به میان امدند و هم ایجاد گونه-
های ناهمگون روابط (مکـتوم) ،و یا اشکارا با سلجوقیان و همکاری با سایر دسته و حلقات موجود در ان زمان ،و حفظ روابط
نهایت نیک ،حسنه و متداوم الی اخرین مراحل زندگیاش با اسماعیلیان مناطق مختلف ایران ،موضوعی است که به پژوهش-
های ژرفترعلمی و اکادمیک بدون جانبداری و فارغ از جزمگرایــی و تعصب و واقعبینانه ،دارد که به امید قوی در زمینه کارکردها
صورت خواهند گرفت.
ّ
ابوالمعالی ابن اسد ،شخصیت همکار و یار حجت خراسان در گسترش بینش ازاد اندیشی اسماعیلیسم در بدخشان و
اسیای میانه :ابوالمعالی ابن اسد امیر بدخشان ،یکی از فرزانه فرزندان دانشمند اسماعیلی سرزمین محبتافرین بدخشان زمین
است ،که نقش خیلیها بزرگ و سترگای را در زندگانی شیعیان اسماعیلیه بدخشان افغانستان و تاجیکستان ،به ویژه در فرایند
دعوت اسماعیلیسم ،اجرا نموده است .موصوف یکی از شخصیتهای نه تنها عقیدتی بلکه فردی بود با بینش و تفکر ژرف
سیاسی ،فقیه ،متکلم و ادیب توانا بوده که چندین سال امارت مستقل انجا را داشته و بعد از وی جانشینانش برای مدتهای
مدیدی هر کدام به نوبه خود ،در محیط بدخشان حکمروایــی کرده و توانستند حکومت نمادین و نمونهای را که بازتابدهنده
سیاست و فرهنگ سیاسی خلفای فاطمیان باشد ،منحیث الگو ،در سرزمین پامیرها ،عملی سازند .وی با مقاومت معقول و
بیمانند ،در برابر ان ستمکاران ،جابران و تکهداران عقیدهها و باور های اسالمی که در شیرازه فکری سلجوقیان حیات بسر می
بردند ،قرار میگیرد ،و از سرزمین مقدس و مردخیز بدخشان شجاعانه دفاع عقالنی و علمی نموده و نبرد زندگی را با افتخار و
کمایــی ابرو و عزت بیپایان به پایان میرساند ،که تنها میخواست رضایت خلق و خدا را براورده بسازد که محتوا و سیاق عقیدتی
اسماعیلیسم را در فرایند تاریخ  ،تشکیلدهنده بوده است .او سراسر زندگیاش را در راه ترویج ،تکـثیر و تنویر مذهب و کیش
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اسماعیلیسم ،تقویت و استحکام ایمان و پهنسازی اندیشهها و شیرازه اخالق عقیدتی و دینی وقف نموده و با قامت رسا و
اخالق شاخص و شامخ انهایــی را که از زمان و مکان درک نداشتند ،درس تاریخی و اسالمی اموخت .امیرعلی ابن اسد با
مالحظه بیداد و شرایط فاجعهباری که سلجوقیان راه اندازی نموده بودند ،امارت مستقل خود را در بدخشان اساس میگذارد و
بنیانگذار استقالل و ازادی شده و نهضت ازادیخواهی را انجا پیشاهنگی میکند .در سراسر تاریخ بدخشان در مجموع و در
همه دورههای تاریخی اسماعیلیههای مناطق یاد شده شخصیتی بعد از ناصرخسرو با این ویژگیهای نظام دولتمداری و ساختار
اجتماعی کمتر سراغ گردیده است .دوره حیات علی ابن اسد از جهات گوناگون دوران سرشار از حوادث مهم بود ،دوره بر دار
نمودن حسنک وزیر ،دوره تعصب و جزمگرایــی و پیگرد های متواتر ابوعلی ابن سینا ،دوره میله داغ کردن ابوعبدهللا رودکی و
دوره راندن فردوسی از دربار غزنه و در فرجام به اتش کشیدن کلبه پیر ناصرخسرو ،به تاراج بردن همه اموال منقول و غیرمنقول
او و فشرده این که زمان نسلکشیهای عام و به ویژه اسماعیلیان در خراسانزمین بود .همه این رویدادها ،در ائینه تفکر و
بینش اندیشمندانه ان امیر بزرگ ریشه کرد و جوانه گرفت و در راستای استقالل سرزمین خود نقش جوانمردانهای را به بازی
نشست .این ازادی زیر زعامت خردمندانه وی که از متن جامعه خودی و محیط عزت و ابرو برخواسته بود و االم و دردهای
مردمان سرزمین خویش را نغز میدانست و نیازمندیهای جامعه را شناخته و حساسیتهای عقیدتی و اجتماعی ان را درک می-
نمود ،بدخشان را به مهد فرهنگ ،تهذیب ،عرفان و ادبیات ازادیهای عقیدتی و اصالحات اجتماعی با معیارهای منطقی ان
تبدیل کرد و ریشههای هر گونه بلندپروازیها ،برتریجویــیها و فرهنگ عدم تساوی میان انسانها را در نطفه خشکانید .علی
ابن اسد تنها خویشتن را در محدوده افکار و اندیشههای اسماعیلی محدود نکرد ،بلکه با برنامه شفاف میهنپرستانه همه زمینه-
ها را برای فعالیتهای همدیگراندیشانه مساعد ساخت و با اغوش باز به سراغ تهذیب همگرایــی ،حفظ تنوع اندیشههای عقیدتی
رفته و زمینه افرینشهای رنگارنگ و تعدد گرایانه مذهبی را فراخ ساخته بود .دوره امارت علی ابن اسد ،فرهنگی سازی
بدخشان ،فرایند گسترش اخالق انسانی ،دوره کمک در امر بالندگی جوانههای دانش و خرد ،و عالوه بران دورهای است که
بدخشان هزاران پناهنده را که همگان از دست دیوهای زنده و تعصبگرایان پرخاشگر بیاستدالل گریز نموده بودند در خود
جای داد و فرهنگ و تهذیب عقیدتی و انسانساالری را به نقطه اوج ان رسانید .و باید گـفت که در نتیجه موجودیت این
شخصیتهای بزرگ بود که علی ابن اسد توانست یک دنیای مشحون از علم ،دانش ،تهذیب ،و حکومتداری را به نحو
خیلیها شایسته ان به افرینش نشیند .سالهای حکمرانی امیر بدخشان ،مصادف است با سرکوب جمعی از اسماعیلیان در
استانهای غور ،غزنه ،و بعضی شهر های دیگر ،و در این چنین حالت یگانه مکانی که به گونه مستقل بدون درد سر باقی
مانده بود ،جزیره بدخشان بود که سایر شهرستانها به شمول پار دریا "ماورالنهر" ،زیر حاکمیت این جزیره بودند و مرکز
کارکردها و فعالیتها در نواحی جنوب ،بخشهای گرمچشمه ،برخی از مناطق عالقهجات شمالی پاکستان ،چترال ،گلگت،
کنجوت،هونزا و کشمیر ،الی منطقه تراجمیر بوده و در ناحیه شرقی الی یارکنت ،قوقند ،سریقول و قاشقر را در بر میگرفت و
در ناحیه شمالی الی قسمت خوارزم ،سمرقند و بخارا را نیز تحت پوشش خود داشت و از امور بلخ باستان ،غور و غزنه نیز،
وارسی میکرد .امیر اسد ،یک امیر روشنفکر ،جمعگرا و سالماندیش بدخشان بوده و بنیانگذار نهضت ازادیخواهی بدخشان
مانند حسن ابن صباح ،یکی از چهرههای نامدار دنیای اسماعیلیسم به شمار میرود .به اثر سعی و تالش داعیان و شخصیت-
های علمی و فرهنگی بدخشانی که همکاران خیلیها خوب امیر بودند ،دامنه فعالیت و ترویج افکار و تصورات بینش و کیش
اسماعیلیسم را حتی در میان دولتمداران سلجوقی و غزنویان گسترش داده و بیشترین احکام دربار اعال ءالدین حسین سلطان
غور پیرو مذهب اسماعیلیه شدند و به اساس فرمایش عباس پرویز در کـتاب تاریخ "دیالمه و غزنویان" ،سلطان غور را نیز به
مذهب خود در اوردند .امارت بدخشان که کارنامه فرزندان پاکطینت ان بر تارک زمان میدرخشید ،جایگاه نهضت ازادی-
خواهی و گرایش ملی و مقاومت ملی در برابر حاکمان غزنوی و سلجوفی شده بود .روی این اصل بدخشان بحیث پایتخت جزیره
خراسان تبدیل شد ،و امیر بدخشان مسئول نظارت بر تمام امور خراسان پهناور گردید .امیرعالوه بر امور بیشمار نظامی و
دفاعی ،به مسایل پربار فرهنگی نیز بذل توجه فرموده بود ،به ویژه در امور دولتمداری در زیر ساختهای مسایل اجتماعی و
عقیدتی به ویژه دعوت کیش اسماعیلیسم نیز نقشی را به بازی نشست .همان بود که در سالهای (٤٤١-٤٤۵خ .و -١٠۵٣
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١٠۵٢م) ،حکیم دانشور فیلسوف بزرگ ،پیر شاه ناصرخسرو که به عنوان ّ
حجت جزیره خراسان در بخش کارهای مذهبی و
دعوت اسماعیلیسم توظیف شده بود ،بعد از طی نمودن فواصل زیاد و سپری نمودن زمان و مکان زیادی به سرزمین خراسان
میرسد و به ویژه دره یمگان بدخشان میرسد و مورد استقبال صمیمانه امیر بدخشان قرار گرفته و شرایط مساعدی را برایش در
راستای زیست و معیشت فردی به شمول سایر کارهای دعوت ،تبلیغ و ترویج ائین اسماعیلیسم ،فراهم میکند .حکیم
ناصرخسرو درمحیط زیبا و تعددپسند بدخشان با شخصیتهای معروف و مشهور و مبلغان نامدار اسماعیلی ان سرزمین که
یاران راستین امیر بدخشان بودند چهرههای چون :ملک جهان شاه ،خواجه بشیر ،سید سهراب ولی ،بابا حیدری ،سید محمد
مدنی ،خواجه سلمان ،احمد "دیوانه" ،حمیدالدین ضریری ،شاه سید محمد محدث ...و غیره اشنا میشود و برای عملی کردن
طرحهای خویش با انها تدابیری را اتخاذ کرده و دستورهای الزمی را ارایه میدارد .دعوت روشنفکرانه حکیم فرزانه ،که در بلخ
زادگاهش با مردمان اهل محیط انجا به نتیجهای نمیرسد ،و با مقاومت جاهالن ،متعصبان و به اصطالح حاکمان و عالمان
دنیا تنها ظاهرپرست و طرفداران نظام سلجوقی مواجه میشود .دارو و ندارش تاراج گردیده و خانهاش به اتش کشانیده میشود.
اما در قلمرو امارت بدخشان که همفکران او در حاکمیت قرار دارند ،از هر نقطه نظر اسوده خاطر است ،او در قیده زیبایــی
مردم و سرزمین بدخشان را فرشتهها و شخصیتها و مسئولین ان محیط رامؤمنین میخواند و خویشتن را به نحوی فرمانروای
شیعیان بدخشان خطاب میکند:
دانی که چون شدم که ز دیوان جدا شدم
ناگاه با فرشتگان اشنا شدم
بر جان من چو نور امام زمان بتافت
لیلالسرار بودم و شمسالضحـا شدم
از بهر دین ز خانه براندند مر ،مرا
تا با رسول حق به هجرت سوا شدم
شکر ان خدای را که به یمگان ز فضل او
بر جان و مال شیعت ،فرمانـروا شدم
تا میـر مؤمنان جهان مرحبـام گـفت
نزدیک مؤمنـان ز در مرحبا شـدم
حکیم فرزانه بلخ در بدخشان مورد احترام و اکرام مردم قرار میگیرد و در ضمن امیر بدخشان نیز او را مورد تفقد و عزت قرار
داده و پیشامد خیلی ها دقیق و ظریفانه امیر باعث خوشنودی هر چه بیشتر از پیش حکیم میگردد .او در زمینه اینگونه ابراز
نظر نموده است" :امیر بدخشان که معروف است به عینالدوله ابوالمعالی علی ابن اسد ،یدر دل و هوشیار مغز و روشن ضمیر
و تیزفکر و دوربین و باریک اندیش و دارای بینش رای و قوی حافظه و پاکذهن و پسندیدهروش ،و انکه دنیا بدو روی داشت
و امید در زندگی روزمره و در گاهش رفیع و با وقار در برابر پیروان ائین صداقت و امانتداری ،و بر ملک و مکنت اسالف و
گذشتگان خویش مالک و حاکم بود ".بر بنیاد درخواست و تقاضای امیر بدخشان ،پیر بزرگ به نگارش اثر گرانبهای خویش،
جامعالحکمتین ،که در واقعیت امر پاسخی است به پرسشهای کالمی مجموعه شعری ابوالهیشم جوزجانی شاعر اسماعیلی که
در سده چهارم زیست نموده است .ناصرخسرو در این اثر خویش موضوعات بسیاری را مطرح میسازد ،به ویژه دالیل اثبات
صانع و مصنوع ،توحید ،کمال و جمال خداوند(ج) ،جنس و نوع  ،تفاوت میان مدرک و ادراک ،تناسب جسمانی و یا تناسب
جسمانی میان اجناس ،نفس و عقل ،اثرات اجرام سماوی و فلکی بر نفس و جسم انسانها ،معنی و مفهوم ابدیت و انواع ان
 .....را مورد بحث قرار داده و کـتابش را به امیر بدخشان منحیث تحفه ،اهدا میکند .امیر بدخشان بارها با متفکران و بینش-
مندان غیراسماعیلی در باب مسایل کالمی ،شرعی ،فقهی ،فلسفی وغیره ،به گونه فعاالنه به بحث پرداخته و مسایل چون
ازادی و اختیار را نیز مطرح کرده است .و دلیل عالقه مندی امیر به نوشتن موضوعات پیرامون ارایه پاسخ به پرسشهای
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ابوالهیشم به وسیله ناصرخسرو شاید هم روی همین نیازمندیها بوده باشد .محیط عرفانی ،سرایش شعر ،ادبیات و فرهنگ
بدخشان بر امیر ان نیز اثر میگذارد و به سرایش اشعار خودی میپردازد که نمونه ان را میتوان در این سروده مشاهده نمود:
فخر دانا به دانش و ادب است
فخر نادان به جامه و سلب است
ادب و دانش از ادیب کنون
خوار هر چند مرد با ادب است
ناکسان پیشــگام و کامــروا
فاضالن دور مانده این عجب است
سبب این همـه ن ــدانــد کس
جز همان کـو مسبب سبب است
شخصیت فرهنگی ،ادبی و عرفانی امیر ،ناشی از بنیادیترین احساس درونی و فطری ،تفکر اندیشه و دیدانداز وسیع و بینش
جهانی او است که در راستای تعمیل و تحقق ان بدون تعلل کار میکند .شیوههای دولتمداری او نیز با رویکرد عقالنی او در
راستای افرینش بینش کـثرتگرایــی فکری و باورهای دینی ،فرایندی است که مورد توجه همه دانشمندان و دانشدوستان بوده
و بیانگرمشارکت همگانی و دسته جمعی ،تساوی حقوق شهروندی همگرایــی و همسویــی او را در موارد گوناگون و ابعاد مختلف
نشان می دهد که میتوان به همه نسلها نمونه باشد و انها را در این راستا به بازاموزی گیرد و از ان منحیث شایستهترین
اندوختهها در پیشبرد حکومتداری ،استفاده معقول نمایند .قبلن ذکر نمودیم که شخصیتهای فراوانی در اطراف حکیم و
امیر بدخشان قرارداشتهاند که هر کـدام انها به نوبه خود ،نقشی را به بازی نشستهاند که در این قسمت ،نباید کارکردها ،و
فداکاریهای سید منیر بدخشانی را که از خانواده سید سهراب ولی است ،بدست فراموشی سپرد ،با وصف انکه سالها میان
زمان زیست شان تفاوت وجود دارد ،اما فرهنگ کاری همه یکسان بودهاند.
داعی ،سید منیر بدخشانی  -شغنانی ،فرزند سید سهراب ولی
سالها در سفر به سر گشتیم
عاشقانه به بحر و برگشتیم
ظاهر و باطن جهان دیدیم
ُ
معنی خاص هر صور گشتیم
بی خبر طالب همی بودیـم
تا که از خویش باخبر گشتیم
افتـاب جمــال او دیـدیـم
باز تابنـده چون قمر گشتیم (شاه نعمتهللا ولی)
سیدسهراب ولی در سرزمین ایران کنونی که در انزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی که جز خراسانکبیر بود ،و از ایران امروزی
بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر سر زبانها نبود،چشم به جهان کشوده است .روایت است که گویا در سن پنجسالگی
بیمار میشود و درعالمرویا یک شخصیت روحانی در نبود وجود جسمانی به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمیکند که
طبیب جسمانی و روحانی شما در سرزمین کوهستانی بدخشان که دارای کوههای شامخ،دریاهای خروشان ،ابشارهای زالل،
دشت و دمن پهن ،طبیعت گوارا و شفابخش ،مردمانصافدل ،فرهنگدوست ،باصداقت و ایمان ،باقولوقرار ،معتقد و
باورمند و انسانساالر،قرار دارد .سید سهراب ولی مادامیکه به سن بلوغ میرسد ،مبتنی بر رویاهایش مصمم میگردد تا سرزمین
اصلیاش را ترک گـفته و با شخصی موسوم به حیدری که به گمان اغلب اسم مستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام
خدمت مینموده ،رهسپار کشوری میشود که اکنون افغانستان ،یاد میشود .بعد از ان رهسپار منطقۀ ُجرم بدخشان به ویژه
درۀ یمگان رسیده و خدمتگزاری و مالزمت استان ّ
حجت خراسان و سرزمین ادبپرور بدخشان ،سید شاه ناصرخسرو ،ان
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حکیم و دانشمند زمانهها شرفیاب میگردد .موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی ،ناصر خسرو،
شاعر و فیلسوف عصرهاقرار میگیرد .با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستی کامل برخوردار گردیده و به
مطالعه ،تحقیق و خوانش اثار و افریدههای پیر مشغول میشود که منتج به نگارش صحیفههای بزرگ ۳۶" :صحیفه در عقاید
دینی،علم یزدانی و افاق و انفس" میشود .ایشان بعد از انجام خدمات شایان در استان پیر ناصرخسرو ،کار و فعالیتاش در
امرتبلیغ و ترویج ماهیت اساسی عقیده و باور دینی کیش و طریقۀ شیعه امامی اسماعیلی ،به اخذ مقام و مرتبت ماذون اکبر که
اصطالح ویژهای است در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی ،از طرف پیر بزرگوار مفتخر میشود .سال وفات سید سهراب ولی در
اسناد و مدارک دستداشته موجود نبوده و تنها انقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ ُجرم بدخشان دردرۀ
یمگان در دهکدۀ موسوم به ُاشنگان مدفون گردیده است .قابل یاد اوری است که یکیاز ویژگیهای زندگی خانوادگی بابا و اجداد
سید زمانالدین "عدیم" این بوده است که همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دینی و عقیدتی به انسانها و دنیای اسالم
به لباس درویشی ،قلندری و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و ترویج نموده و در تفکیک دیندوستان
از دین ستیزان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نمودهاند .زمانیکه هنوز از کشورکشایــیهای امپراتوران جهان نامی نبود ،خطۀ قطغن
و بدخشان همواره دراتش اختالفات حاکمان و سرداران نظام و سیستم حکومتهای ملوکالطوایفی میسوخت .خوانین و
حکام در هر منطقهای که از حاکمیت برخوردار بودند ،بر متابعین خودظلم و استبداد را روا میداشتند .خانهجنگیهای قومی
همواره جریان داشت .اقوام قوی بر ضعفا به تاخت و تاز مینشستند و انها را مورد تاراج قرار میدادند .در حقیقت امر یک
انقالب گروهی و قومی با شدت خود جریان داشت .چنین حاالت باعث فرار بسا افرادبادانش و شخصیتهای روحانی میگردید.
از انجایــی که اخالف "عدیم" در چنین اجتماعات پر از دشواریها زندگی بسر میبردند ،گزند حوادث و نامالیمات روزگار انها
رامتاثر میساخت ،و بر بنیاد چنین مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و به مناطق پـرامنتر ،مانند شغنان،
اشکاشم ،زیباک ،واخان ،قصد سفر میکردند .انها درمسایل سیاسی -اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه
نشینی معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسهبازان به دعا و ثنای باورمندان و پیروان شان میپرداختند .ازدغدغۀ و کشمکش-
های زمانه خویشتن را بدور نگه میداشتند و به شیوههای درویشی وبیطرفی ،بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند،
بلکه اسباب تنویر محیط پیرامون رابا معرفت خویش ،فراهم میساختند .درسال  ۱۳۰۰هجری قمری ،حکومتهای ملک-
الطوایفی قطغنزمین و بدخشان الی مرزهای پامیرات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای امو زیر سلطۀ امیرعبدالرحمان خان
قرار گرفت .حدود درواز که دو طرف رود جیحون  -دریای امو واقع است زیر تسلط امیربخارا قرار گرفت .اماهنوز هم مردمان
مناطق یـادشـده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامین و هدایات بدست میاوردند .مادامی-
که امپراتوری روسیه به رهبری نیکوالی روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فالت پامیر شد ،دریای امو اعتبار خط مرزی را
پیدا کرد که در نتیجه ساحل شرقی ان مربوط به امیر بخارا شد ،و از منطقۀ پامیر الی منطقۀ درواز به شمول ساحل غربی ان به
حکومت شاهی افغانستان تعلق گرفت .تزارروس با وصف انکه ساحل شرقی رود جیحون را در ظاهر امر به حکومت بخارا
واگذار کرد،اما فرماندهندگان نظامی اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقی ماندند و بعدازگذشت چند سال منطقۀ
مذکور را الی پامیر بطور کلی به تصرف خود در اورد .بعـد ازبوجود امدن شوروی ،نسبت به وجود امدن شرایط جدید ،خانوادۀ
سید سهراب ولی این تغییراترا بر وفق مراد خود و اسالف خویش ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست عقیده و باورهایدینیاش
به ترک دیار اصلی خود ،اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد .بمنظور سپری نمودن مراحل ابتدایــی
زندگی ،در دهکـدهای موسوم به دهمرغان ،ناحیۀ شغنان بدخشان ،مسکنگزین میشود .اما محیط پیرامون انجا از نقطۀ
نظرزیست برایش چندان خوش به نظر نمیرسد و تصمیم میگیرد تا به استان شیوه که از نقطۀنظر اقتصادی و مالی تمایز نسبی
داشت ،رهسپار گردیده ودر انجا مسکن گزین میشود .فشرده اینکه روزگار همواره بر خالف تمایالت انها بوده است.
"من ،امام سلطان محمد شاه ،از طریق نامـه هـذا ،سید منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی و هفت ( ،)٣٧سال
عمر دارد ،با تصویرش که بازتابدهنـده هویت موصوف بوده و نیز گوشه ای از این نامه را مزین ساخته است ،به حیث نماینده
باصالحیت خود ،به مناطق سند ،بلوجستان ،و منطقه "ماکران"،من حیث ُم َب ِّلغ و مشنری در امر دعوت اسماعیلی ،می-
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فرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم ( ".کراچی ۵ ،ماه می ،سال ١٩٢٠م).
مشنری سید منیرالدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانی"١٨٨٢-١٩۵٧( ،م).درسال ١٨٨٢م ،.در دهکده
روشان -شغنان بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است .موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منیرالدین
بیشتر و بهتر شناخته شده است .پدر بزرگ سید منیر بدخشانی ،سید محمد قاسم که یکی از شخصیتهای با علم ،دانش،
عرفان و فرهنگ زمان و مکان خود بود ،از بازماندگان خانواده شخصیت روحانی ،صاحب صالحیت علمی و عرفانی ،داعی
دوران خود در میان جماعت اسیای میانه ،عارف بیبدیل ،سید سهراب ولی میباشد .سید سهراب ولی در زمان خود ،منحیث
کارمند عقیدتی ،مشنری و اموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطنی به بسا کشورهای جهان ،به ویژه کشورهای اسیای
مرکزی و جنوبی ،جهت تبلیغ ،ترویح و تحقق عقیده و باور باطنیان ،سفرهای زیادی داشته است .کارکردهای ماندگار او به
گونهای بوده است که تا امروز اماکن مقدسه ،استانها ،و زیارتگاههای خیلیها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار و
بیبدیل ،نه تنها در میان پیروان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامیر جمهوری تاجیکستان ،بلکه در میان سایر اقوام و
مردمان با ورهای ناهمگون کشورهای ایران ،افغانستان ،پاکستان ،ترکستان تاریخی یا شنکیانک امروزی به ویژه ،تاشقرغان،
اویغور و کاشغر جمهوری خلق چین ،از احترام و اکرام قابل وصفی برخوردار است .باید اذعان نمود که در مورد نظام
خانوادگی ،و ساختار و تشکیال ت و بافت اجتماعی سید منیر بدخشانی معلومات چندانی در دست نیست و به هر منبع و
مرجعی که سر زدیم تا بیشتر ،خوبتر و دقیقتر و علمیتر و مستندتر ،در مورد شخصیت فردی و خانوادگی موصوف
بنویسیم ،طورشاید و باید کامگار نه شدیم ،زیرا حتی منابع ،سرچشمهها ،نهادهای پژوهشی غنامند وابسته به اسماعیلیان ،به
ویژه انستیتوی مطالعات و پژوهشهای اسماعیلی لندن ،نیز چیزی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که
اسباب اتکای عالقهمندان این عرصه را فراهم ساخته بتواند .تنها گـفته میشود که دانشمند گرانقدر ،دکـتور سید جالل
بدخشانی که یکی از پژوهشگران نهاد یاد شده میباشد ،در زمینه نگارشی دارند که با تاسف فراوان در ارشیف و داشتههای قلمی
و الکـترونیک کـتابخانه انستیتوت اسماعیلی ،نیز موفق به دریافت ان نه شدیم .سید منیر بدخشانی ،شخصیت روحانی،
مشنری حقیقت و راه حقانیت ،وافی دین محمدی و پیرو کیش و ائین باطنیه ،که تا کنون لذت فهم عرفانی و دانش عقیدتیاش
در فکر و ذکر باورمنداناش که اکـث ًرا در مناطق سند ،بلوچستان ،عالقهجات شمال پاکستان مانند ،چتـرال علیـا و سفـلی،
لگت ،هـونـزا ،کـریم ابـاد ،غزر ،اوچ ،گاهکوچ و سایر دهکـدههای خورد و ریزه زندگی به سر میبرند ،زنده و ماندگار است .بر
اساس اسناد و مدارک دستداشته دانسته میشود که ابا و اجداد سید منیر بدخشانی ،یک زمانی از سرزمین خراسان به ویژه
(ایران کنونی)،به مناطق پار دریا امده و زندگی شان را در انجا تا زمانی به پیش بردهاند و بعدها روی دالیل معین و نامعین،به
مهاجرتها ،و پناهگزینیها ،دست یازیدهاند که ً
بعضا جبری و تا حدی هم اختیاری ،به ویژه بخاطر ،اشاعه ،استقرار ،گسترش
و استحکام عقیده و باور باطنیه ،صورت گرفته است .مادامی که مشنری سبزعلی ،به تاریخ ٣١ماه اکـتوبر سال  ،١٩٢٣جهت
انجام وظیفه و انتقال پیام حضرت امام سلطان محمد شاه به جماعت اسیای میانه ،رهسپار ان دیار گردیده است ،در یکی از
یاد داشتهای شان ،به ویژه (سفرنامه مشنری سبزعلی) ،که به زبان انگلیسی در سایتهای" :مواریث فرهنگی اسماعیلی"،
"اسماعیلی نت"" ،و وب سایت انستیتوت مطالعات اس ماعیلی لندن" ،اقبال نشر یافته است ،ذکر شده است که پیر موصوف
با یک تن از برادرن سید منیر بدخشانی که منحیث موکی (پیر -خلیفه) در ناحیه روشان  -شغنان بدخشان جمهوری
تاجیکستان  ،در ان زمان ایفای وظیفه مینموده است ،مالقات کرده استً .
لطفا به متن انگلیسی" ،مشنری سبزعلی در
بدخشان" ،مراجعه نمائید.سید منیر بدخشانی در قدم نخست تعلیم و اموزش ابتدایــی را در خانه و کاشانهی پدریاش به
اموزش نشست و بعد ،پدر بزرگش موصوف را به اموزش زبان عربی ،دری ،و تا حدی زبان روسی که در ان زمانهها در قلمرو و
حاکمیت زیر تصرف شوروی سابق ،خیلیها معمول بود ،بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد .بعد ان به تعلیم و
اموزش ژرفتر امور اسالمی ،عمکرد بر طریقه و عقیده ،شریعت ،حقیقت ،طریقت و معرفت ،پرداخت و همه اثار و افریدههای
ادبا ،شخصیتهای عرفانی و فرهنگی کالسیک مانند :حافظ ،سعدی ،عطار ،ناصرخسرو ،کاشانی ،سلمان فارسی ،اقبال،
حضرت بیدل ،قـاانی ،کسایــی مروزی ،شمس ،حمید الدین کرمانی ،حسن صباح ،مؤید فیالدین شیرازی ،جامی ،نسفی ،و
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همه اثار ناصرخسرو ،به ویژه وجه دین(هویت عقیدتی ،عرفانی و باوریهای اسماعیلی) ،خواناالخوان ،سفرنامه و دیگران را
خیلیها نغز و ژرف به خوانش گرفته است.سید منیر بدخشانی روزهای نوجوانی و جوانیاش را در کشور ایران سپری نموده
است ،که در ان وقت به نام ایران کشوری وجود نداشته است ،بلکه به نام پارس یاد میشد و نام ایران در سال 1347م ،.در
نتیجه پیشنهاد سفیر کبیر پارس (فارس به زبان عربی) توظیف در کشور المان ،به ایران مسمی گردید .موصوف در ایران با یک
تن از داعیان اسماعیلی موسوم به فدایــی خراسانی( ،وفات سال ١٩٢۵م ).معرفت حاصل میکند ،و تا حدی که شرایط و
امکانات دستداشته انجا ،وی را یاری رسان بود ،از اندوختههای خراسانی و سایر شخصیت محیط پیرامون اسماعیلیان،
بهرهمند گردیده است .سید منیرالدین بدخشانی ،در سال ١٨٩٩م،.که ١٦سال عمر داشت ،با پدر بزرگش سید سهراب ولی،
رهسپار بمبی  -هندوستان شد و برای اولین بار توانست در منطقه "وادی" ،به دستبوسی امام وقت ،حضرت امام سلطان
محمد شاه برسد .بر اساس استناد برخی از دانشمندانی که در انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش
هستند ،اظهار مینمایند که کـتابی از سید سهراب ولی به نام "الناظرین" ،به نگارش گرفته شده است که به  ٣٦صحیفه تقسیم
میشود .از این سبب برخیها بر این عقیده هستند که گویا نگارش کـتاب یاد شده بر بنیاد بینش ناصرخسرو که در اثر "شش
فصل" ،شان بازتاب گردیده است ،به نگارش گرفته شده است .امام بعد از پذیرش سید منیر بدخشانی این چنین هدایت
میدهد" :شما باید منحیث مشنری من در راستای دعوت ،انتشار و استحکام کیش و ائین اسماعیلی ،به من خدمت گزاری
نمائید" .این بود که سید منیر بدخشانی بعد از سپری شدن زمان وخدمات معین به امام و به جماعت ،در قطار مشنریها ،و
داعیان معروف ،صادق ،و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر اساس هدایت امام ،نخستین شخصیت روحانی و عقیدتی بود که از
مناطق ،هونزا ،چترال ،گلگت و کشمیر دیدن بعمل اورد و فعالیتهای خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به سر
رساند .بر اساس کارکردهای نهایت مؤثرش ،امام سلطان محمد شاه ،موصوف رابه مصر ،عراق ،و یمن ،فرستاد تا بتواند
دستنویسها و نسخ خطی اثار و افریدههایــی را به جستجو و پژوهش ژرفتر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان ،کیش و
ائین اسماعیلیسم ،به رشته تحریر در امده بودند .بدخشانی توانست که پژوهش گستردهای را در زمینههای پالیسیهای اداری و
نظام حکومتداری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با خود به هندوستان انتقال داد ،که خیلیها مورد پسند و
ّ
مسرت امام سلطان محمد شاه ،قرار گرفت.
سید منیر بدخشانی ،در سال ١٩١٢م ،.من حیث عضو اصلی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمبی" ،که بعد
به "کلوب احیای مجدد و افرینش" ،مسما گردید ،منحیث اموزگار زبان و ادبیات فارسی -دری برای واعظین و مشنریهای
کشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه میکرد .سید منیر بدخشانی با وصف انکه یک دانشمند بود ،منحیث یک
سخنور نهایت عالی نیز باعث جلب و جذب فکر ،ذکر ،ذهن ،دل و احساس شنوندگان میشد .به تاریخ دهم اپریل
سال١٩٢٠م ،.امام سلطان محمد شاه برای یک سفر ٢٧روزه ،وارد کراچی شدند .اما قبل از انکه دو باره به بمبی برگردند ،سید
منیر بدخشانی را جهت تبلیغ و ترویج امور دینی و عقیدتی ،به مناطق ،سند ،بلوچستان و ناحیه "ماکران" ،بخاطر کار ّ
جدی
در میان دستهنژاد تباری موسوم به "ذکری -ذکریه" ،فرستاد و نامهای را هم با محتوی و سیاق زیرین ،ضمیمه ساختند تا برای
مردمان انجا برسد و ایشان با سید منیر بدخشانی همکاری دقیق نمایند":من ،امام سلطان محمد شاه ،از طریق نامه هذا ،سید
منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی وهفت ( ،)٣٧سال عمر دارد ،با تصویرش که بازتاب دهنده هویت موصوف
بوده و نیز گوشه ای از این نامه را مزین ساخته است ،به حیث نماینده باصالحیت خود ،به مناطق سند ،بلوجستان ،و
منطقه ماکران ،منحیث ُم َب ِّلغ و مشنری در امر دعوت اسماعیلی ،میفرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و
باورمندان را در زمینه مطالبه دارم( ".کراچی ۵ ،ماه می ،سال ١٩٢٠م ).امام سلطان محمد شاه جهت شناسایــی بهتر و بیشتر
سید منیر بدخشانی توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نیز روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین ،نصب
فرموده بودند که ً
فعال با وصف تالشهای خیلیها ممتد ،موفق به دستیابی ان نشدیم .به امید اینکه اگر دوستان،
خویشاوندان ،اقارب و یا سایر پژوهشگران و عالقهمندان بدخشانی ،دسترسی داشته باشند ،بدون تردید با همه ما سهیم
خواهند ساخت .امام سلطان محمد شاه بدخشانی را به مسؤلیتی مؤظف ساختند که در ان زمانهها خیلیها دشوار ،مشحون از
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خطرات و از نقطه مادی و مالی کا ً
مال طاقت فرسا بود .سید منیر در زمینه کاریاش با بسا دشواریها سر دچار گردید ،اما چون
عقیده و ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شرایط نامساعد محیطی و مخالفین خود را با پیشانی باز ،خرد و منطق رسا،
مرفوع میساخت .بدخشانی به رسالت کاری و عقیدتیاش در مناطق" ،توربات" ،لسبیله"" ،مکران" " ،گوادر" " ،مسکات"،
"پاسانی" ،و"اورمادا" ،ادامه داد .در نتیجه این گونه کارهای از خودگذرانه ،فلسفی و منطقی ،توانست یکی از باشندگان سر
شناس منطقه "اور مادا ،موسوم به کریمداد را که دارای پیروان خیلیها زیاد در میان خانوادههای "ذکری" ،به ویژه خانواده-
های عالیجاه دلمراد خان سنجر ،علی بلوچ ،صالح محمد جواد ،و عالیجاه نورالدین ،که به منطقه کراچی جهت بودوباش
مقیم شده بودند ،به ائین اسماعیلی در اورد .سید منیر بدخشانی یکی از چهرههای سرشناس در راستای تبلیغ ،ترویج ،اشاعه و
گسترش عقیده و ایمان باطنی بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محمـد شاه ،در سال ١٩٢۵م ،.به
شرق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش ببرد .همچنان در سال ١٩٣٦م ،.بار مجدد یک جا با عالیجاه علی بایــی
نانجی ،منحیث هیات کنترول و بررسی امورعقیدتی و دینی ،به شرق افریقا فرستاده شد .سید منیر بدخشان پیر سبزعلی را در
کارهای تبلیغات دینی و عقیدتی در بمبئ و کراچی ،در میان پیروان و سایر انسانهای محیط پیرامون شان ،یاری و همکاری می-
نمود .بر اساس اقوال برخیها ،چنین گـفته می شود که سید منیر بدخشانی مشنری سبزعلی را در سفر اسیای میانه ،به ویژه
مناطق پامیر و بدخشانات ،همراهی نموده است .سید منیر بدخشانی ،یک ُم َبلغ اگاه ،دانشمند ،و یک اسماعیلی متعهد،
وفادار به نظام باطنیه بود .موصوف انقدر به کارزار تبلیغاتی ،مصروف شده بود که حتی زمینه ازدواج برایش مساعد نه شده
بود ،و الی اخرین مراحل زندگیاش منحیث یک روحانی متعهد مجرد ،باقی ماند .امام سلطان محمد شاه بخاطر کارهای بی-
نظیرش ،موصوف را در سال ١٩۵٤م ،.با لقب "مشنری ومبلغ رضاکار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد نوازش پدرانه و-
مادرانه قرار داد .سید منیر بدخشانی ،روز پنجشنبه ،هشتم ماه اکـتوبر سال ١٩۵٧م ،.در شهر کراچی ،دیده از جهان
فروبست .موصوف به نسبت مصروفیتهای کاری و تبلیغی ،موفق به نگارش کـتب نه شده است ،اما با وصف انهم دو اثر
خیلیها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهاند که یکی زیر عنوان" ،گلدسته فلسفه" ،که در سال ١٩۵٨م ،.در شهر کراچی
پاکستان اقبال چاپ یافته است ،و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراچی ،در کـتابخانه ان نهاد ً
جنسا
موجود هست .در منابع نه چندان معتبر و تا حدی خصوصی ،اظهار میشود که دو تن از شخصیت های دیگری :به نامهای
سید منیر حسین "گیالنی" ،و سید حسین "ولی" ،که نه تنها اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگی سید سهراب
ولی ،و به ویژه سید منیر بدخشانی ،در قرابت و شباهت خیلیها زیاد هستند ،بلکه کارکردهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
انها نیز تا حدی با ویژگیهای این خانواده دارای همخوانی است ،که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور تحلیل و
تجزیه زندگی شخصیتهای یاد شده و هماهنگی خانوادگی میان شان ،به شرح مختصر زندگی شان میپردازم :سید منیر حسین
" گیالنی" ،یکی از شخصیتهای معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که زندگیاش را در راستای مبارزه برای
دموکراسی ،عدالت اجتماعی و حقوق انسانی ،به ویژه تساوی حقوق زنان ،سپری نموده است .موصوف در مقامات بلند پایه
دولتی و حکومتی نیز کارکرد هایــی داشته است .موصوف بخاطر اشاعه ،پخش و استقرار نظام دموکراتیک و انسانساالر،
چندینبار از طریق نظامهای اشوبگر پاکستان ،به ویژه سیستم استخبارات ،به زندان افکنده شده است .بعد ان که جنرال
ضیاالحق بر سر حاکمیت امد ،برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات ازاد و دموکراتیک ،مطبوعات ازاد ،تساوی حقوق
شهروندی ،تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک ،و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را سپرد ،اما همه مسایل تنها در
برگههای کاغـذ و طرحها باقی ماند ،و هیچ کاری در زمینه صورت نگرفت ،و به عوض ان نظام دیکـتاتوری خشن و مردمستیز به
وجود امد .بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکـتاتوری نظامیان پاکستان ،احزاب سیاسی ،ائـتالفی را بر خالف حکومت سازماندهی
نمودند ،که نقش سید منیر حسین گیالنی در ان خیلیها برازنده و نقشافرین از دید گاه سیاسی بود .از همین سبب بود که
سید منیر حسین گیالنی ،بازداشت و به زندان افگنده شد .هنگامی که نظام ائـتالف مردمان دموکراتیک در اواسط سال
های١٩٩٠م ،.تاسیس یافت ،که از "حزب مردم پاکستان" ،حزب " تحریک استقالل" ،و حزب "تحریک نفاذ فقه جعفری"" ،
دسته مسلملیک" ،به ویژه دسته اقای قاسم ،و "حزب قومی پشتونخواه" ،تشکیل گردیده بود ،سید منیرحسین گیالنی ،در
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امر استحکام گونههای هر چه بهتر و دموکراتیک ان ،سهم خارق را بدوش داشت .بعدها سید منیر حسین گیالنی ،در سال
١٩٩٦م ،.به تاسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسالمی"ً ،
عمال اقدام نمود ،و همواره بر خالف نظامهای
دیکـتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانی وعدالتپسند ،به مبارزه خود ادامه میداد .سید منیر حسین گیالنی ،با
ذوالفقار علی بوتو ،میانهای خوبی داشت ،از همین سبب بود که با برگشت مجدد بینظیر بوتو ،بخاطر ادای احترام به پدرش،
میل داشت تا با وی نیز در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید ،اما بعد از مدت زمان معین مشاهدات و
بررسیها ،خویشتن را از حلقه بینظیر دور ساخت ،و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق سند ،بلوچستان ،و
حیدر اباد ادامه داده و همواره بر خالف سیاست پاکستان در برابر افغانستان بود ،و همیشه سعی میورزید  ،مناسبات ایران و
پاکستان را هر چه معقولتر و بهتر از پیش سازد.
سید حسن ولی :در یکی از دهکدههای کشور ایران به نام "نیاک" ،مزاری است که استان متبرکه و منوره ،فیض اثار بارگاه
یزدانی و نورانی ،از سید حسین "ولی" ،یا بهتر گـفته شود ،درویش صادق ،متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت ،تاج-
الدین سید حسن ولی ،و ارامگاهی است از برادرش ،درویش سید علی ،و قبری دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حضرت
سید حسن ولی ،سید سهراب ولی که ارامگاه این بزرگواران ،در زمانههای ناهمگون به بازسازی گرفته شدهاند و در میان مردم از
تکریم و تقدیس خیلیها عالی ،برخوردار هستند .صندوق چوبین مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده
شرقی ان این عبارهها نوشته شده اند " .نذر کرد امیر اعظم امیر حسین امیر داؤد و درویش تاجاالدین سید حسن ولی ،مسجدی
بزرگ تازه ساز بود که رختخوابها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواریهای زوار و پارسایان ،وقف این مسجد کردهاند.
درویش تاجالدین سید حسن ولی خود ،از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میرفته است ،و از دودمان همین گروه
بوده است ،که موصوف را ولی یا ولیهللا خواندهاند ،و به چنین صفت او را متصف نمودهاند:
"سرکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقین خداوند و مخدوم سـاللةالزهـاد و العبـاد حضرت مفخر العــرفا والفـقـرا والصالحین
قـدوة الفقـرا ،قطبالعـارفینالسـالکین و المحققین زبـدة المشایخ والصلحاء و المتشرعیین والمتورعین تـاجالملت والحق والدین
افتخار والمتورعین قـدوةالعارفین والسـالکین الخصوص بنظـر ربالعـالمین درویش حسن ابوالحسین ".سـید حسن ولی ،مالک
روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارکدست داشته ،زمین و باغهای و چراگاههای زیادی را خریداری نموده و همواره از
ان طریق در خدمت انسانها ،مسافران و نیازمندان قرار داشته است .يكي از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولي "اطاق
سرا" كه هر كسي به قريه نياك ميامده ،سه شبانه روز در انجا سكنی میگزيد و مهمان استانه مباركه بوده است .مرحوم تاج
الدين سيد حسن ولی ،پسر حسن ،پسر پيرزاد ،پسر حسن ،پسرعبدهللا ،پسر تاجالدين لطفهللا ،پسر فضلهللا ،پسر
محمد ،پسر حمزه ،پسر ابنالهول محمد ،پسر حمزه سراهنك ،پسر علی ،پسر زيد ،پسر عبدالرحمن شجری ،پسر قاسم ،پسر
حسن ،پسر زيد ،پسر امام حسن مجتبی عليه ّ
السالم ،پسر امام علی عليهالسالم میباشد .سيد حسن ولي در ٧٢سالگي
درگذشته است ،و اثاری هم از موصوف که نمایندگی از افکار ،بینش و تصورات عقیدتیاش ،نماید ،در دسترس نداریم .به امید
پیروزی ،بهروزی و همکاری دوستان در زمینههای یاد شده.
بنازم جان روح افزای ّ
سید
بنازم صورت زیبای ّ
سید
همه اسرار او دارد کماهی
بن ــازم ان دل دانای سیدّ
توان دید افتاب هر دو عالم
به نـور دیـده دانـای سـیدّ
سر افرازی کنی در دین و دنیا
گرت در سر ُبود سودای سیدّ
به نزد همت ما هفت دریا
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بود یک قطره از دریای ّ
سید
دو چشم نعمتهللا نور از او دید
ّ
(شاه نعمتهللا)
که باشد روز و شب ماوای سید
دیدانداز تاریخی بدخشان افغانستان:بدخشان منطقهی قدیمی است در دره علیای امـودریا (جیحون) ،امو دریا در این دره به
رودپنج شهرت فراوان دارد و بلنـدترین قسمت ان در افغانستان ،به نام داالن و یا کریدور واخان خوانده میشود .هنگام تعیین
مرزهای بینالمللی در اواخر سده سیزدهم /نوزدهم ،کاریدور درازی در مجاورت رود واخان ،که الی مرز چین امتداد دارد ،به
سرزمین افغانستان واگذار شد تا قلمرو امپراتوری هنـدبرتانوی را از زمینهای زیر نظارت روسیه تزاری در اسیای مرکزی جدا سازد.
ّدرههای عمیق امودریا و ریزابههای ان ،در کرانۀ چپ رود ْ
کوکچه و در کرانۀ راست رود پامیر که مرز افغانستان و جمهوری
تاجیکستان را در مشرق داالن واخان تشکیل میدهد؛ رود ُغ ْند ْ
(گونت) که قسمت علیای ان به «علی شور» موسوم است؛ و
رود بارَتنگ که در نواحی نزدیک به سرچشمههایش به مرغاب ،و در مرتفعترین قسمتش به دریای سفید (اقسو) معروف است
در میان کوه ـ سنگهای فالت پامیر ،ارتفاعات کوهستانی عظیمی که ملتقای هندوکش ،قراقوروم و کونلون شان است ،احاطه
شده است.ساختار کوه قطعاتی از سنگهای زیرزمینی دورۀ پرکامبرین و تودههای خاراسنگ متعلق به دورههای مختلف ،در
میان طبقات باالیــی چینه های بازمانده از عصر مزوزوئیک پراکنده است .میانگین ارتفاع این ناحیه ،بین سه تا چهارهزار متر
است ،و برفراز ان کوه ـ سنگهای برجمانند عظیم پوشیده از یخ قرار گرفته که میانگین ارتفاع انها پنج تا ششهزار متر است.
ارتفاع برخی از قلل کوهها در شمال تاجیکستان به بیش از هفتهزار متر میرسد (ارتفاع قلهای که در حکومت شوروی
کمونیسم خوانده شده ،در رشته کوههای اکادمی علوم ٧,٤٩۵متر ،و ارتفاع قلهای که لنین نامیده شده در سلسلهجبال
ترانساالیــی ١٣٤,٧،متر است) .ارتفاع کوههای هندوکش نیز در مرز افغانستان و پاکستان به بیش از هفتهزار متر میرسد (قلة
کوه نوشاخ در این رشته کوهها ٧,٤٨۵متر است) .از حوضه کوکچه تنها از تنگهای بسیار پرشیب میتوان به نورستان
(کافرستان) و ّدرۀ پنجشیر رسید( .ارتفاع تنگ انجمن که به پنجشیر ٤,٤٠٠متر میرسد ،و ارتفاع چندین تنگ دیگر در راه
نورستان ،حدود  ٤,۵٠٠متر است) .این سرزمین مرتفع اب و هوای بسیار سخت دارد ،میانگین دمای دشت های فالتی شکل
پامیر ،در دیماه حدود  ٢٠درجه سانتیگراد زیر صفر ،و در تیرماه حدود  ١٠تا  ١٢درجه سانتیگراد است .سردترین دما در
زمستان به کمتر از ۵٠درجه سانتیگراد زیر صفر میرسد .میزان بارندگی ساالنه در ارتفاعات رو به مغرب یا شمالغربی به ٨٠٠
تا ۵٠٠,١میلیمتر نیز میرسد .در دشتهای محصور پامیر به کمتر از  ٢٠٠میلیمتر و در حوضۀ اقسو به کمتر از ١٠٠میلیمتر
کاهش مییابد که همین امر مرتفعات نامبرده را به صورت بیابان دراورده است .در بستر ّدر جیحون که حدود  ٣٠تا ٤٠٠متر
ارتفاع دارد ،و نیز در ّدرههای ریزابههای فرعی جیحون ،ابوهوا گرم و نیمهصحرایــی یا استپـی است اما در نواحی میانهای این
ّدرهها ابوهوا از دمای معتدلی با باران بالنسبه فراوان برخوردار است؛ در فیض اباد ،مرکز بدخشان افغانستان میانگین دمای
هوا در دیماه ٠/١درجه سانتیگراد و در تیرماه ٢٦/٤درجه سانتیگراد است .میزان بارندگی ساالنه در انجا به  ۵٢١میلیمتر
سرد ارتفاعات انها ،کمربندی از جنگلهای طبیعی وجود دارد که
میرسد .در میانۀ استپهای گرم پایین این د ّرهها و بیابانهای ِ
بیشتر درختان ان از تیرۀ مخروطیان یا سروهای کوهی است .پهنای این جنگلهای کمربندی در مغرب به حدود هزارمتر می-
رسد ،و در درۀ کوکچه  ۵٠٠,١متر است؛ و هرچه به طرف مشرق پیش میرود اندازۀ ان افزایش مییابد و سرانجام در قسمت
علیای ّدرة واخان و پامیر ،به سبب خشکی ،ناپدید میشود .درختان جنگلهای اولیه ً
تقریبا در همه جا قطع شده است.
بنابراین ،فعالیتهای کشاورزی تنها در ّدرهها تمرکز یافته است که جویبارهای جاری از یخچالهای طبیعی ،زمینهای زراعتی
انها را ابیاری میکند .در برخی از نواحی مرتفع پامیر ،که ارتفاع انها به  ٠٠٠,٣تا  ۵٠٠,٣متر میرسد ،فعالیتهای دامداری نیز
امکان دارد .جمعیت بدخشان از اقوام مختلف تشکیل شده است و به لحاظ گذشتن جادۀ ابریشم از ان و مهاجرت اقوام
مختلف بدانجا ،به نمایشگاهی از نژادها و زبانهای گوناگون تبدیل شده است .بیشتر جمعیت ان از تاجیکهای فارسی زبان
تشکیل یافته است که ً
عمدتا در حوضۀ کوکچه و نواحی َد ْرواز (نسی در طرف افغانستان ،در پیچوخمهای شمالغربی رود
بدخشان افغانستان ،تاجیکها بر دیگر قومها ،از حیث جمعیت برتری دارند .گروههایــی از
جیحون ،به سر میبرند .در سراسر
ِ
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اقوام قدیمتر در قسمت بدخشان تاجیکستان ،به تاجیکهای کوهنشین یا تاجیکهای پامیر ،و نزد همسایگان تاجیک خود،
ْ
به َغل َچه مشهورند .اینان به زبانهای ایرانی شرقی گـفتگو میکنند و به چندین گروه قومی تقسیم شدهاندُ :ش ْغنیها در حوضة غنـد
(گونت) و ُخ ُرگ ُ
(خ ُروک/خاروغ)؛ روشانیها در ناحیۀ روشان در مجاورت جیحون؛ ْبارَت ْنگها که همگی به گویشهای نزدیک
به هم (فارسی قدیم) سخن میگویند و بزرگـترین گروه قومی این منطقه ،و ظاه ًرا سهچهارم کل غلچهها را در خاک تاجیکستان،
تشکیل میدهند؛ واخیهای ّدره واخان که ّعدة انها به حدود یکپنجم ّکل جمعیت این اقوام میرسد و ً
تقریبا نیمی از ایشان در
ً
ْ
ّ
شمال
افغانستان ساکناند؛ یازغالمیها که ْعدۀ انان به چندهزار تن میرسد و تقریبا در سیزده روستا در درهای به همین نام در ِ
کاشمیها که تعداد انان با افراد گروههای زیباکی و سنگلیچی ،به چندهـزار تن میرسد و
روشان تاجیکستان ،به سر میبرند؛ اِش ِ
ِ
به طورعمده در افغانستان ،در نزدیک جایــی که رود جیحون به سوی داالن واخان میپیچد ،به سر میبرند؛ قوم ونجی که
دردره ونج در شمالیترین منطقه تاجیکستان زندگی میکنند .این قوم ،حدود یک قرن است که به زبان مادری شان تکلم نمی-
کنند و اکنون در قوم ُمنجی ،همسایۀ تاجیکستان که در ّدره ُمنجان (کوکچه علیا) در افغانستان به سر میبرند ،ادغام شدهاند.
نزوای زبانی اقوام پامیر با بروز مذاهب گوناگون همراه شده است .بیشتر این قومها به مذهب شیعۀ اسماعیلی ،که کیش
ناصرخسرو ( )٣٩٤-٤٨١شاعر بزرگ و دانشمند نامدار خراسانزمین ،گرویدهاند و به فرقۀ نزاری وفادار ماندهاند .اما اقوام ونجی
و یازغالمی در دهه دوم قرن هشتم به مذهب ّ
تسنن بازگشتهاند و اکنون با سرعت در حال اختالط با تاجیکها هستند .اقلیت
کوچکی از بارتنگیها نیز مذهب ّ
تسنن دارند .هیچیک از زبانهای پامیر رسمالخط ندارند؛ کوشش مقامات شوروی سابق برای
تبدیل زبان ُشغنی ها به زبان ادبی جا نیفتاد .زبان تمدن ،تاجیکی (فارسی) است که با خط سیریلیک نوشته میشود .میان
تاجیکهای پامیر َ(غ َلچه) و تاجیکها به معنای اخص ،در زمینههایــی چون شیوۀ زندگی ،فرهنگ ّ
مادی و سازمان اجتماعی
اختالف مهمی وجود ندارد (کوسماول  ،ص .)٩٧-٩٩ .در کوهپایههایــی که امکان کشت هست ،دیمکاری دارند .دامداری با
کوچهای کوتاهمدت نیز در انجا رواج دارد .عالوه بر تاجیکها گروههایــی از ازبکان در منطقۀ بدخشان زندگی میکنند .از قرن
سیزدهم ،پشتون های ِغلزایــی ،نخست به صورت چادرنشین و سپس نیمهچادرنشین ،به همین نواحی امدهاند ،و گروههایــی از
اقوام قرقیز نیز در این منطقه مستقر شـده اند .نخستین بار ،نام بدخشان در منبعی چینی (هوان تسانگ ،قرن اول  ،)٦٢٩/به
صورت پوـ توـ چانگ ـ نا ،امده است .سابقه منطقۀ بدخشان از دیرباز از مراکز تجمع قوم ایرانی بوده ،و به لحاظ کوهستانی
بودن ،کمتر پای جهانگشایان بدانجا رسیده است .نام ان در اوایل دورة اسالمی  ،در کـتابهای جغرافیدانان مسلمان امده
است .این منطقه در دورۀ اسالمی شهری هم به نام بدخشان داشته است .به نوشتة یعقوبی (ص ،)٢٨٨ .بلخ در اواخر قرن
سوم ،هفتاد و چهار منبر در شهرهایــی که چندان بزرگ نبودند داشت؛ مانند شهر بدخشان .ابن فقیه(ص )٣٢١-٣٢٢.می-
نویسد :ربع سوم خراسان که در مغرب نهر جیحون قرار دارد ،فاصلهاش تا جیحون هشت فرسخ است .به نوشتۀ اصطخری،
بدخشان در نیمۀ اول قرن چهارم ،از نواحی بلخ و «اقلیمی است که شهرها و روستاها دارد و قصبه مرکزش را بدخشان می
خوانند ...از بدخشان لعل خیزد و الژورد و در این کوهها معدنهاست و مشک بسیار افتـد به بدخشان» ( ١٣٦٨ش ،ص-٢١٩.
 .)٢١٧همو مینویسد :شهر بدخشان از شهر َم ْنگ کوچکـتر است و مناطق روستایــی بزرگ و اباد و پرنعمت دارد و انگورستانها
و جویبارها دارد و در سمت غربی ان رود َج ْریاب (شاخۀ اصلی جیحون) جاری است ( ،١٩٦٧ص .)٢٧٨-٢٧٩.به نوشتۀ
مسعودی (ص ،)٦٤.رود َک ِلف یا جیحون اغازش در اقلیم پنجم ان سوی رباط معروف به بدخشان است که تا بلخ بیست روز
راه است و انتهای والیت بلخ همانجاست .به گـفتۀ ابن حوقل (ص )٤٢٨ .رشته کوه کوچکی نیز از بدخشان به سوی پایین
ْ
امتداد دارد که در ان الطایقان (طالقان) و َو ْروالیز قرار دارد و تا ُخلم امتداد مییابد .از بدخشان بیجاده (سنگی شبیه به یاقوت)
خوب و سنگهای قیمتی که در زیبایــی مانند یاقوت است به رنگهای گلی و اناری و سرخ و شرابی به دست میاید (همان،
قنیه ُ
(ص .)٤٤٩ .همو میافزایدَ :و ْخش و ُخ َّتل به دو ناحیه َو ّخان(واخان) و ُش ّ
(شقنان) محدود میشود که جایگاه کافران است
و از انها ُمشک و برده صادر می شود .در َو ّخان کانهای متعدد ،از جمله نقره وجود دارد (همان ،ص )٤٧٦ .و راه ّ
ختل به
صغانیان از گذرگاه بدخشان از روی رود خرباب (جریاب) میگذرد و از بدخشان تا َم ْنگ شش مرحله راه است (همان،ص.
 )۵١٨و فاصله الطایقان تا بدخشان نیز هفت روز راه و از بلخ تا بدخشان سیزده منزل راه است (همان ،ص.)٤۵٤،٤۵٧ .
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صاحب حدودالعالم (ص )١٠۵ .دربارۀ بدخشان مینویسد« :شهریست بسیار نعمت و جای بازرگانان و اندر وی معدن سیم
است و زر و بیجاده و الجورد و از تبت مشک بدانجا برند» .به نوشتۀ مقدسی ،بدخشان از رستاقهای بلخ محسوب میشد ،و
بر مرز ترکستان ،باالی طخارستان قرار داشت (ص .)٢٩٦،٣٠٣.کاروانسرایــی ابرومند و دژی از (ساختههای) زبیده (همسر
هارون) دارد که شگـفتانگیز است (همان ،ص٣٠٣.؛ دولتشاه سمرقندی ،ص .)٣٤٧ .در معادن انجا گوهری یاقوت مانند و
گیاه َبردی در اتش نمیسوزد و هنگامی که ان را در روغن نهند ،مانند فتیله روشن شود و از
سنگ فتیله یافت میشود که مانند ِ
ُ
ان کاسته نشود و وقتی از روغن بیرون ارند و ساعتی در شعله های اتش نهند دوباره مانند گذشته پاک شود .از ان خوان (سفره)
میبافند و چون چرکین شود ،به جای شستشو ان را در تنور اتش اندازند تا پاک شود .همچنین سنگ دیگری دارند که چون در
خانۀ تاریک نهند ،اندکی روشنی دهد (مقدسی ،همانجا) .به گـفتۀ بکران (ص )٩٤ ،٩٨ .مانند لعل بدخشان در جای دیگر
نیست و در درۀ مقابل معدن لعل ،معدن الجورد بدخشان است .یاقوت (ج ،١.ص )۵٢٨-۵٢٩.می نویسد که عامه مردم،
بدخشان را به صورت َب َل ْخشان خوانند؛ و ان همان جایگاهی است که معدن َب َل ْخش و الجورد در ان است؛ و از اینجا بدخشان
سنگ
بازرگانان تبتی وارد میشوند .بدخشان ،شهری است در باالی ْطخارستان که به سرزمین ترکستان محدود است .در انجا ِ
فتیله است که مردم گمان می کنند َپ ِر پرندگان است و به ان َطلق می گویند .ر ،٦١٧.چنگیز به همه منطقۀ بدخشان لشکرها
فرستاد و انجا را بلطف و اکـثر ان را بزور گشود (جوینی ،ج ،١.ص.)١٠٢ .در ُ ،٦٦٧براق (از سرداران مغول) از اب امویه
گذشت و به خراسان رفت و از مرز بدخشان و َک ْشم و ...تا نزدیک نیشابور را به تصرف دراورد (وصاف حضرة ،ص .)٤١.بعد از
١٢٧١م ٦٧٠/.ھ.ق،.مارکوپولو(ص )۵٧-۵٩.در گذر از بدخشان ،انجا را ایالت باالشان َ(ب َل ْخشان) خوانده است .او میافزاید
که مردم ان مسلماناند و زبان مخصوص به خود دارند و این ایالت سرزمین وسیعی است که برای پیمودن ان دوازده روز وقت
الزم است .تمام ُح ّکام انجا به خود لقب ذوالقرنین داده انـد که مخصوص اسکندر بوده است .غیر از معادن ،اسبهای اصیل و
تیزپا دارد .مردانش دلیر و در تیراندازی ماهرند و لباسشان از پوست حیوانات است .ابوالفداء (ص )٤٧۵ .مینویسد :بدخشان
در باالی طخارستان و محدود به سرزمین ترکان است .زبیده ،دختر جعفربن منصور ،در انجا قلعهای عجیب بنا کرد .به نوشتۀ
پس شهرهای (ختا) دو ناحیه به نامهای بدخشان باال و بدخشان پایین قرار داشت که مرز
دمشقی (ص )١٢٢ ،٣٧٤ ،٣٧٩ .در ِ
ُ
ُ
َّ
َّ
چین به حساب میامد .در طخارستان علیا ،ناحیة ختل که ختالن و بدخشان باال خوانده میشد ،قرار داشت  ...و واشجرد
بزرگـترین شهر بدخشان بوده است .نمک نشادری ،که در تیزی و سوزش همانند نشادر مصنوعی است ،در بدخشان دارای
کانهایــی است .حمدهللا مستوفی(ص )٢٦١.مینویسد :ماوراءالنهر مملکت بزرگی است از اقلیم چهارم و بالد مشهورش بخارا و
ْ
سمرقند و بدخشان و ...است .درُ ،٧۵٢الجایتو و َس ُتل ُمش (از امرای محلی ماوراءالنهر) و شاهان بدخشان نسبت به امیر َغ ْز َغن
ّ
(عبدالرزاق سمرقندی ،ج ، ١ .ص .)٢٤٢.به نوشتۀ نظامالدین شامی
(از امرای بزرگ ماوراءالنهر) اظهار اطاعت و بندگی کردند
(ص )١۵.بر اثر بیکـفایتی امیر بیان سولدوز (از امرای همپیمان تیمور و امیرحسین) ،شاهان بدخشان در کوههای منطقۀ
بدخشان سربراوردند .در این هنگام ،امیرتیمور به همراه امیرحسین  ،به دفع امیر بیان (سولدوز) لشکر کشید .وی به جانب
بدخشان گریخت ،سپاه مشترک امیرحسین و تیمور وقتی به بدخشان رسیدند ،شاه بهاءالدین (امیر انجا) گریخت و بدخشان
ْ
به تصرف انان درامد (همان ،ص .)١٦.در  ،٧٦٣تیمور در ُخلم ،از توابع بلخ ،لشکرها گرداورد و به اتفاق امیرحسین عازم
بدخشان شدند ،و چون به طایقان (طالقان) رسیدند ،در محل اب شور با پادشاهان بدخشان صلح کردند .میان امیرحسین
(امیر ماوراءالنهر) و شاهان بدخشان از یک سو و ملک حسین والی هرات از سوی دیگر ،جنگهایــی درگرفت که به صلح
انجامید .اما تیمور به بدخشان لشکر کشید و شاه بدخشان ،شیخ علی ،را دستگیر و گلهها و رمههای وی را غارت کرد (شرف-
الدین علی یزدی ،ص١٣٣-١٣٤.؛ نظامالدین شامی ،ص .)۵٣ .مدتی بعد ،دوباره شاهان بدخشان با امیرتیمور درگیر شدند و
تیمور انان را سرکوب کرد .در زمان بابرشاه ،سلطان محمد بدخشانی با نام مستعار «اللی» قصد داشت که نظام ایالتی ایرانی به
وجود اورد ،اما در مقابل لشکریانی که ابوسعید (گورکانی) به سرکوبی وی فرستاده بود ،تسلیم شد و به هرات رفت و پسرش به
کاشغر فرار کرد و میرزا ابوبکر ،پسر ابوسعید ،امیر بدخشان شد .پس از مدتی ،جانشین سلطان محمد از کاشغر مراجعت کرد
و بدخشان را دوباره به دست اورد ،و ابوبکر از بدخشان رانده شد .به دنبال اعتراض ابوسعید ،در  ،٨٧١شاه سلطان محمد
داکتر نصرالدین شاه پیکار

39

اداره نشرات سیمای شغنان

(که در هرات بود) به قتل رسید (بدخشی ،ص .)١٦در ،٩٠٨بدیعالزمان میرزا به فرمان سلطان حسین میرزا (بایقرا) به
درخواست امیرخسرو شاه ،شاه بدخشان ،با دوازدههزار سوار از بلخ به ان سوی روان شد و بدخشان را به دست اورد (روملو،
ج ،١٢.ص  .)٩٦در اخر ،٩١٠در نتیجة قیامی ،ازبکان از بدخشان رانده شدند .ناصر میرزای تیموری ،برادر بابر ،به عنوان
رضایت بابر به
امیر بدخشان روی کار امد .در  ،٩١٣سلطان اویس میرزا (معروف به خانمیرزا) پسر سلطان محمود میرزا با
ِ
حکومت بدخشان رسید (اسکندر منشی ،ج ،١ .ص .)٣٩ .مدتی بعد ،شاه رضیالدین ،رئیس اسماعیلیان کوهستان
بدخشان ،قسمتی از بدخشان را تصرف کرد ،اما در  ٩١۵به قتل رسید (بدخشی ،ص .شانزده  -هفده) .در ،٩١٦مکر ًرا خبر
استیالی شیبک خان بر خراسان و بدخشان و ماوراءالنهر به گوش شاه اسماعیل رسید .وی ابوالفـوارس تیمور بهادرخان را با
گروهی از امرا و لشکریان به سرحد قندوز و حصار شادمان و بدخشان و ...فرستاد (روملو ،ج ،١٢ .ص .)١٤٧-١۵٠.در،٩٢٠
دو سردار ازبک ،جمشید سلطان و مهدی سلطان که حکومت حصار و بدخشان را داشتند ،در جنگ با سپاه بابر میرزا کشته
ً
مجددا به خان میرزا (یا سلطان اویس میرزا) داده شد
شدند و والیت حصار و بدخشان طبق نشان همایون [شاه اسماعیل]
(اسکندر منشی ،همانجا) .در ،٩٢۵میرزاخان امیر بدخشان درگذشت .بابر سلیمان ،فرزند او را که کودکی خردسال بود به
جای فرزند خود همایون ،به حکومت بدخشان گماشت .در  ،٩۵٤همایون ،پسر بابر ،با سپاهی به بدخشان رفت .میرزا
سلیمان ،امیر بدخشان با سپاهیان ُخ َّتالن و ُقندوز و َب ْغالن ،به مقابلۀ وی امد (روملو ،ج ،١٢.ص .)٤١٩.در اغاز سلطنت
شاه طهماسب ،محمدشاه هندی به قصد گرفتن کمک به دربار او امد و شاه ایران وی را کمک کرد تا سرکشان کابل و غزنین و
بدخشان را به اطاعت دراورد (اسکندر منشی ،ج ،١.ص .)١٠٠.در تمام دوران سلطنت شاه طهماسب تا ،٩٨٣امیر بدخشان،
میرزا سلیمان بود که بابر وی را به حکومت انجا گماشته بود .در این سال  ،نوۀ او ،شاهرخ ،وی را از بدخشان بیرون کرد ،اما
ا و مدتی بعد به بدخشان بازگشت (بدخشی ،ص .هفـده) .در( ٩٩٢هنگام سلطنت شاه محمد خدابنده) ،ازبکان به فرماندهی
عبدهللا خان (اوزبک) بدخشان را مسخر کردند ،سلیمان و شاهرخ به هندوستان گریختند و عبدالمؤمن خان ،فرزند عبدهللا
خان (اوزبک) ،حاکم بلخ و بدخشان شد (اسکندر منشی ،ج ،٢.ص .)۵٤٩.در  ،٩٩٩محمد بابر شاه ،پسر عمر شیخ میرزای
گورکانی ،که از ترس سپاه اوزبک مملکت خود را رها کرده بود و در حدود کابل و حصار شادمان ،بی سروسامان می گشت،
سلطان اویس میرزا ،عم زادۀ خود را ،که ً
(قبال) حاکم بدخشان بود و به میرزاخان شهرت داشت ،برای یاری خواستن ،به
دربار شاه عباس اول فرستاد (ج ،٢.ص.)٤٢٩.در ١٠٠٤به نوشته اسکندرمنشی (ج ،٢.ص ،)۵٠٨ .حاکم بدخشان ،جان
محمد قراول (اوزبک) بوده است .در نامه شاه عباس به عبدالمؤمن خان اوزبک در ،١٠٠٦به حکومت وی بر بلخ و بدخشان
اشاره شده است .درهمین سال ( ،)١٠٠٦اوزبکان در خراسان عبداالمین خان را به پادشاهی برداشتند و به بدخشان لشکر
کشیدند ...محمد زمان خان ،والی بدخشان ،شبانه از قلعة خود به زیر امد و به طالقان فرار نمود( .منجم یزدی ،ص-١٧٧ .
ایلچی بدیعالزمان میرزا ،حاکم بدخشان ،با تحف و هدایا
 .)١٧٦در ،١٠١٠که شاه عباس به هرات امد ،در اواسط ماه شوالِ ،
به خدمت وی رسید (همان ،ص .)٢٢١ .پس از مراجعت شاه عباس از خراسان ،باقی خان (اوزبک) اراده حمله به بدخشان
کرد .بدخشیان از ترس اوزبکان به کوهستانها گریختند و بدیعالزمان میرزا که در خود نیروی جنگ صحرا را نمی دید ،در قلعه
(بدخشان) متحصن شد .بدخشیان با او بی وفایــی کردند و در میانشان تفرقه و پراکندگی افتاد .سرانجام ،باقی خان بر قلعه
مسلط شد و بدیعالزمان میرزا را به قتل رسانید و بدخشان را به یکی از امرای معتمد خود سپرد .به نوشتة میرزا محمد کاظم
مروی وزیر نادر سردار خود ،طهماسب خان ،را که از رود جیحون عبور کرده و برای تسخیر بدخشان رفته بود ،سرزنش کرد .در
زمان نادر والی بدخشان میرز انبات نامی بود .او در  ،١١۵٩برخالف معمول هر سال ،باج و خراج انجا را به دربار نادر
نفرستاد .نادر اقا حسن بیک ،مین باشی ُکرد َم َردکانلو ،و چند تن از امرا را با پنجهزار سپاهی خراسانی و اذربایجانی روانه
خراسان کرد .میرزا نبات ،ناگزیر شد که مالیات سال قبل و سالی را که در ان بود به دربار نادر بفرستد .چون سپاه نادر به سوی
بدخشان حرکت کرد ،میرزا نبات به پاس احترام وی ،به پیشواز او امد (همان ،ج،٣.ص١٠٩٩.ـ١٠٩٤،١٠٩٨ـ.)١٠٩٣
شیروانی ،سیاح قرن یازدهم ،که به بدخشان سفر کرده و با شاه انجا گـفتگو داشته است ،مینویسد :عموم مردم انجا فارسی-
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زبان و ساکنان دهاتش نیز فارسیزباناند و ایالتشان ترک زباناند .اغلب بر مذهب ابوحنیفهاند .بدخشان اسماعیلی مذهب بی-
شمار دارد و شیعه انجا اندک استص.)١٢١.
در شعبان١٢٩٣ھ.ق/.اوت١٨٧٦م ،.پس از الحاق فرغانه به روسیه ،روسها دربارۀ خط مرزی ،با بیگ قراتگین قره تکین [
مسیر امودریا
پیمانی منعقد کردند که براساس ان ،ناحیۀ مزبور بدخشان کوهستانی [تابع بخارا باقی ماند و نواحی جنوبیتر ِ
بدخشان افغانستان ،به افغانستان پیوست .از ان تاریخ ،بدخشان به دو قسمت مجزا تقسیم شد (بارتولد ،ص .)٣١٣ .منابع:
ابن حوقل ،کـتاب صورةاالرض ،چاپ دخویه ،لیدن١٩٦٧؛ ابن فقیه ،مختصر کـتابالبلدان ،چاپ دخویه ،لیدن ١٩٦٧؛
اسماعیل بن علی ابوالفداء ،کـتاب تقویم البلدان ،چاپ رینود و دیسالن ،پاریس ١٨٤٠؛ اسکندر منشی ،تاریخ عالم ارای
عباسی ،تهران ١٣۵٠ش؛ ابراهیم بن محمد اصطخری ،کـتاب مسالکالممالک ،چاپ دخویه ،لیدن١٩٦٧؛ همان ،ترجمه
فارسی قرن پنجم/ششم هجری ،چاپ ایرج افشار ،تهران ١٣٦٨ش؛ واسیلی والدیمیروویچ بارتولد ،گزیده مقاالت تحقیقی
ترجمة کریم کشاورز ،تهران ١٣۵٨ش ؛ میرزا سنگ محمد بدخشی ،تاریخ بدخشان ،چاپ منوچهر ستوده ،تهران ١٣٦٧ش؛
محمدبن نجیب بکران ،جهان نامه ،چاپ محمد امین ریاحی ،تهران ١٣٤٢ش؛ مارکوپولو ،سفرنامۀ مارکوپولو ،ترجمه حبیب
هللا صحیحی ،تهران١٣۵٠ش؛ عطاملک بن محمد جوینی ،کـتاب تاریخ جهانگشای ،چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی ،لیدن
١٩١١-١٩٣٧؛ حدودالعالم من المشرق الیالمغرب ،چاپ منوچهر ستوده ،تهران١٣٤٠ش؛ حمدهللا بن ابی بکر حمدهللا
مستوفی ،کـتاب نزهةالقلوب ،چاپ گی لسترنج ،تهران  ١٣٦٢ش.
پسمنظر تاریخی ناحیه شغنان :مناطق مرزی والیت بدخشان در فرایند زمانی همواره دارای نظامهای واحد و مرکزی نبوده و
ً
اغلبا توسط شاهزادهها ،امیرها و حاکمان دودمانهای نامگون تباری ،مورد حکم روایــی قرار گرفتهاند .این مناطق الی رسیدن
اعراب به این سرزمین ،حایز حاکمیت های مستقل شاهزاده نشینی بودهاند .شغنان مانند واخان ،اشکاشم و َدرواز منطقهای
است که خط مرزی میان پامیر (پایمیر ،پایمهر) ،بدخشان افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میدهد ،که در نتیجه مساعی
مشترک مذبوحانه امپریالیسم انگلیس و روسیه تزاری ان زمان ،در سال ١٨٩٦م ،به دو قسمت انقسام گردید که یک بخش ان
به پامیر تاجیکستان و قسمت دیگری به پامیر بدخشان افغانستان که هر دو ناحیه را به نام بدخشان کوهستانی یاد مینمایند،
تعلق گرفت و مردمان این منطقه را که همواره دارای مشترکات تاریخی ،فرهنگی ،زبانی ،و باورهای دینی بوده اند ،از هم جدا
ساخته و سیاست جدایــی ملتها را که شعار همیشگی شان در امر پیادهسازی پالیسیهای استعمارگرایانه و سودجویانه بوده
است ،مورد تطبیق و تدقیق قرار دادند .دسته محدودی از پژوهشگران ،دانشمندان ،زبان شناسها ،تاریخنگاران ،جهانگردها
و شخصیت های فرهیخته ملی و بینالمللی ،در مورد شغنان قلمفرسایــی نموده اند ،و اگر چیزی را هم به نگارش گرفته اند،
خود تحقیق مستند اکادمیک نبوده و تنها روی پیشبینیها ،پیشداوریها ،تصورات و اندیشههای خودی که زمان و مکان در
اختیار انها قرار داده است ،ارقام نمودهاند بدون تردید از ّ
اهمیت ویژهای در راستای بازتاب تاریخ و معارف مردمان ان مرز و
ً
بوم ،برخوردار است .از جغرافیای سیاسی و تاریخی این منطقه مبنی بر پژوهشهای تقریبا مستند زمانی برخی از پژوهشگران
چنین بر میاید که منطقه شغنان از زمانه های نهایت کهن و باستان به همین نام یاد شده است ،ولی انچه که مربوط به ژرفای
تاریخ ان میشود ،تا هنوزبه وضاحت چندانی نه یافته است .در منابع کهن چینی و اسالمی برای نواحی جنوبغربی
تاجیکستان نام ختالن (یعنی منطقه فرمانروایــی خود مختار و مستقل) و برای نواحی جنوبشرقی ان نام شغنان (به ظاهر شا
غنان ،زاغه نیان یعنی دارندگان مساکن زیرزمینی یا دارندگان منزلگاههای زیرزمینی شبگاهی ،به چینی شه نی یا شه کی نی)
اورده اند .ولی محققین جغرافیای تاریحی در این باب متوجه معانی لفظی ساده این دو نام نشدهاند و برای انها معنی لفظی
خاصی نیاوردهاند .برای معانی لفظی که نگارنده برای این اسامی تعیین نموده است ،یک اسطورۀ شغنانی محلی معروف گواه
صادقی است و ان مطلبی است از مقاله والیت شغنان در وبالگ جیحون بدین قرار امده است :شخصی اساطیری به نام شیخ
خاموش (ساکت ،ارام و اسوده) به شغنان رفت و مردم را به دین اسالم دعوت نمود و در انجا وفات کرد .شاهان متاخر شغنان
خود را از نوادهگان شاه خاموش میدانند .در تایید این معنی لفظی شغنان ،شاغدره شاخدره کنونی ،نگارش تاریخ نامۀ چینی
تانگ شو را در دست داریم که در باب این والیت میگوید" :در سرمای انجا (یعنی کشور شه کی نی ،که سوز سرمایش مردم را
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ناچار به استفاده از گرمای طبیعی داخل غارهای مصنوعی و طبیعی مینموده است) هیچگونه غله به بار نمیایـد .بومیان ان
ً
معموال به کاروانهای کاال که برای گذشتن از چهار گردنه به پومی (پامیر) میرسند ،تاخته و غارت میکنند .این
نااهالنانـد و
مردم کوهستانی به فرامین حاکمان اعتنا ندارند ،و عادت دارند که در غارها (زاغهها ،شاغهها) به سر برند".در کـتب پهلوی به
هنگام سخن از رودهای سیالبی (رنگها) از سرزمین شغنان ناحیه پامیر به عنوان سرچشمه رود امودریا (جیحون) تحت نام
سوراک (سرزمین غارها ،سوراخها ،زاغهها) یاد شده است .نامهای عبری،عربی سیحون و جیحون نشان از سکونت این
مردمان سامی در سمت بین گرگان و بلخ دارد .کـثرت این مردم در عهد باستان در این نواحی کم نبوده چه اشوریان و یونانیان
این ناحیه را از حدود سمنان به سوی شرق کشور اریبی شرق (عربهای شرقی) نامیدهاند .گروهی از ایرانشناسان منظور از
اریبی را در اینجا اریائیها (یعنی ساکنین اصلی این نواحی دانستهاند) که بعید است اشوریان و یونانیان هر دو یکسان در این
رابطه دچار این اشتباه فاحش شده باشند .این مردم سامی یهود،عرب به تدریج در میان مردمان ایرانی به تحلیل رفتـهاند،
همچنانکه مهاجرین عرب بعد ازاسالم نیز در این مناطق دچار چنین سرنوشتی شدند .به احتمال زیاد نام ایرانی تازی (دراصل
یعنی پرستنده ایزد اژدهاوش مردوک ،اژیدهاک ،سامیان بابلی) به امیخته این مردم با قبیله پارسی چادرنشین دائی (دادیکان،
نیاکان تاجیکان) اطالق گردیده است.
واليت شغنان چنانچه در باال نيز متذكر شديم كه شغنان و واخان تا اشغال اعراب واليات مستقل بودند و توسط شاهان و امرای
محلی خودشان اداره میشدند .شغنان در جنوب كران و در شمال واخان در دو سمت دريای پنج واقع میباشد .شغنان در
دوران زمامداری عبدالرحمن خان و در اثرتالشهای خصمانه امپريالسيم انگليس و روسيه به سال ١٨٩٦م ،.به دو بخش تقسيم
شد ،كه يك بخش ان مربوط به تاجيكستان و قسمت ديگر ان ولسوالي شغنان امروز افغانستان را تشكيل میدهد .از
جغرافياي تاريخی شغنان بر می ايد كه اين منطقه در زمان های خيلی قديم نيز با همين نام ياد شده است .حاال ببينيم كه وجه
تسميه يا معنای نام شغنان.نام شغنان از نام قديمیترين قوم اريايــی بنام سكایها يا سكايا كه چندهزار سال پيش از امروز در
واخان ساكن بودند گرفته شده است .شغنانیهای امروز بقايای همان سكايــیهـااند كه در باال از انها نام برديم ،ولی اهالی
واخان امروزی مردمانیاند كه از مناطق ديگر به اينجا تاختهاند و يا مخلوطی از اقوام تازه وارد و سكايــیهااند .اگر اين فرضيه
محتمل باشد ،میتوان نتيجه گرفت كه شغنانیها پيرو ائين زردشت نبودهاند .اين نظريه خود بطالنی است بر نظريه انهايــیكه
میگويند مردم شعنان نيز پيرو ائين زرئشت بودهاند .شايد شغنانیها مهرپرست و يا ميترايــی بودهاند ،زیرا برخی از رسوم
وعنعنات مهرپرستی بر ائين زردشت تاثير نموده و در ان جای خود را يافته است .از جمله مقدس شمردن خورشيد و اتش،
ً
اشتباها زردشتیها را اتشپرست میخوانند ،در حاليكه ايشان يزدانپرستاند و فقط اتش را گرامی و مقدس
بدين لحاظ برخيها
میشمارند .نام شغنان برای نخستينبار در منابع چينی مربوط به حوادث سده های ششم و هفتم امده است .كمالالدين اف در
كـتاب "جغرافيای تاريخی خود "سغـد و تخارستان" از قول سيون تسزان جهانگرد چينی مینويسد ،كه "شی -كی -نی" (شغنان)
در شمال "دمو -سی -ته  -دی" (واخان) اخذ موقع كرده است .جهانگرد موصوف مساحت شغنان را  ٧٠تا ٧۵كيلومتر تخمين
نموده است ،و میگويد كه مركز شغنان دارای  ٣ - ٤كيلومتر مساحت است .اراضی شغنان كوهستانی ،و متشكل از سنگالخ-
ها وريگستانها و دشتهای المزرع میباشد .جهانگرد ديگر چينی بنام "خوی-چاو" كه بسال ٧٢٩م.از شغنان عبور نموده
است انرا دارای ده ايالت گـفته است ،هر كدام ازين اياالت دارای رهبر و ارتش جداگانه خود بوده اند واز حكمرانان همجوار
اطاعت نمیكنند .هريك در قلمرو خويش دارای استقالل كامل میباشند .زاير چينی بنام "او -كيون" كه ٢٢سال بعد ازهموطنش
خوی چاو بسال ٧۵١از شغنان عبور می كند میگويد كه "شی نی" (شغنان) متشكل از پنج ايالت میباشد.
البرونی مینويسد كه شاهان شغنان همواره مستقل بوده و هيچگاهی در زير فرمان هيچ يك از همسايگان قدرتمند خود نبوده-
اند .شاهان شغنان حتی در زمان اسالم نيز لقب خود را حفظ نموده ،لقب "شغنان شاه" را داشتند .در مورد مركز شغنان اگرچه
نظريات مختلفاند اما اكـثريت خاورشناسان را باور اين است كه مركز شغنان از دير زمان تا كنون همان بهرپنجه بوده و قلعه
برپنجه دارالحكومه شاهان شغنان بوده است .عـده ی هـم "راشتقلعه" ،مركز شاخدره شغنان تاجيكستان را نيز به عنوان مركز
شغنان محتمل میدانند .شايد هنگاميكه شغنان به اياالت مستقل و پراگنده منقسم گشت و هر بخش ان توسط شاهی يا اميری
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اداره میگشت ،راشتقلعه نيز مركز يكی ازين ايالتها بوده باشد .حاال ببينيم كه مردم شغنان در كدام سال اسالم اوردهاند.
اقای كمالالدينوف میگويد كه در سالهای  ٧٩٦تا ٧٩٣كه خراسان در زير فرمان ابولفضل ابن يحی ابن خالد برمكی بود،
اسالم در شغنان راه يافت .شغنان بدست اعراب فتح نشد ،اينها عربها نبودند كه بزور اسالم را به شغنان اورده باشند .اسالم
توسط انهايــی در شغنان نفوذ نمود كه خود عرب نبودند ،بلكه خود سربازان خراسانی بودند و تازه به اسالم گرويده بودند .فتح
كامل شغنان بدست مسلمانانی مربوط می شود که در اوائل قرن نهم ميالدی در زمان حكومت ابولفضل ابن سهیل مشهور به
ذوالرياستين در خراسان ،حاکمیت داشتند .باج و خراجیكه شغنان به مسلمانان میپرداخت در سال  ٨٢٦-٨٢٧م--٢١٢/.
 ٢١١ھ.ق .ميالدی بالغ بر چهلهزار درهم بود .ظاه ًرا شغنان در قرن نهم بدست مسلمانان فتح گرديد ولی مردم ان تا قرن دهم
اسالم را هنوز نپذيرفته بودند ،بلكه بر همان ديانت نياكان خود باقي ماندند .از ديانت پيش از اسالم مردم شغنان در تواريخ
چيزی نه امده است ،همينقدر میدانيم كه انها اتش و يا خورشيد را مقدس میشمردند ،ولي معلوم نيست كه انها زردشتی
بودهاند و يا مهرپرست و يا كدام ديانت ديگر قديمی اريايــی را داشتهاند .از گـفتههای جهانگردان چينی (تسزان و جوی چاو) بر
میايد كه دين بودا در شغنان دارای كرو فری نبوده است .در سال ١٢٦٦م٦٦۵/.ھ.ق .شخصی بنام شاه خاموش از ايران
امروزی به شغنان رفته تا مردم را به اسالم دعوت نمايد .باالخره اين شخص در شغنان وفات نمود و چنانچه در جای ديگر نيز
گـفتيم شاهان متاخر شغنان خود را نوادگان شاه خاموش میدانند .چون نظریات انهایــی که شاه خاموش را منحیث
انتشاردهنده دین اسالم در شغنان میدانند که واقعیت ندارد ،زیرا شاه خاموش رسالت دیگری داشت که در واقعیت می-
خواست ائین باطنیه را در انجا استحکام نماید ،در صورتیکه شاه خاموش خود از جمله پیروان باطنی نبود و خود دارای باور
شیعه اثناعشری بود اما در محیط شغنان نتوانست انرا گسترش بدهد و ازهمین سبب است اکنون در شغنان یک دسته نهایت
کوچک شیعیان اثناعشری حضور دارند وازادانه بر طریقه خودعملکرد دارند .برای انکه موضوع شاه خاموش برای خوانندههای
محترم واضح شده باشد ،بطور کامل فعالیتهای شاه خاموش و یاران اورا در ذیل به نگارش می گیریم.
"کنون در این اوراق نسبنامه و سلسله شاهان و میرهای ِخطه کوهستان ملک شغنان را که یکی از عالیق دشوارگذر بدخشان
است ،از روی نسخههای موجوده میران که در کشور همسایه ،جمهوری تاجیکستان که سابق وابسته به اتحاد شوروی سابق
بود ،به تفصیل و تفسیر به نگارش گرفته شده است ،بازنویسی می کنیم .در این جا فقط انچه که در اختیار ما قرار گرفته است
بدون کمی و کاستی بازنویسی خواهیم نمود ،تا باشد دوستان و عالقهمندان این عرصه بهرهای را از این بدست اورده باشند .
در متن گـفته می شود که خداوند تبارک وتعالی به قدرت یزدانی خویش و تقدس برکاتش کالبد وجود ذی جود حضرت ابوالبشر،
ادم صفیهللا علیه ّ
السالم را افریده و روح مقدس را اندر وجود او حضرت ادم دمید و از صلب پاکش فرزندان متعدد ذکور و اناث
را به وجود اورد .از جمله فرزندان او ،شیث علیه ّ
السالم ،پسر او انواس ،پسر او قینان ،پسر او مهالئیل ،پسر او َیرد ،پسر او
نوح .. ،پسر وعبدالمناف ،پسر او هاشم ،پسر او عبدالمطلب ،پسر او ابوطالب ،پسر او علی شاه مردان ،پسر او امام حسین،
پسر او زینالعابدین ،پسر او امام محمد باقر ،پسر او امام جعفر صادق ،پسر او امام موسی کاظم ،پسر او امام علی موسی
الرضا ،پسر او امام محمد تقی ،پسر او امام علی نقی ،پسر او امام حسن عسکری ،پسر او علی اکبر ،پسر او علی اصغر ،پسر او
سید شاه نصرالدین ،پسر او سید مظفرالدین ،پسر او سید شاه کما لالدین ،پسر او سید شاه طاهرالدین ،پسر سید شاه میرزا
حسین ،پسر او سید شاه صفی حیدر ،پسر او سید شاه نسیم حیدر ،پسر او سید شاه کریم حیدر پسر او سید شاه نقیب حیدر،
پسر او سید شاه خاموش ،پسر او سید شاه حداد ،پسر او سید شاه خداداد ،پسر او سید شاه سلطان علی ،پسر او سید دولت-
ش اه حسینی ،پسر او سید شاه خطاب ،پسر او سید شاه دولت که دارای هجده پسر بود ،پسر او سید شاه مظفر بیک ،پسر او
سید شاه امیر بیک ،پسر او سید شاه ونجی خان ،پسر او سید شاه میر بیک ،پسر او سید شاه قباد خان ،پسر او سید شاه
عبدالرحیم خان ،پسر او سید شاه امیر خان ،پسر او سید شاه اکبر خان ،است که در این ایام در ملک حصارشادمان عالقه
دارالسلطنه فاخره بخارای شریف در قید حیات بوده و از طرف امیر روشن ضمیر و واالجاه شهامت دستگاه شهریاری جناب امیر
عالی سید عبداالحد خان بهادرسلطان ،خلدهللا ملکه و سلطانه برتبه جلیله فاخره بخارای شریف بر نامزدی کار سرفراز است ،و
سید شاه اکبر خان را نیز چند پسران صلبی بوده اند ،مشارالیه سید شاه اکبر خان ،در هنگام محاربه و اغتشاش حاکم مزار
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شریف محمد اسحاق خان جنت مکان در سال ١٨٨٨م ،.با امیر کابل ،امیرعبدالرحمن خان ،مکان و ملک موروثی خود را از
طائـفه افاغنه خالی نموده و رفته به قلعه بر پنچه حکومت خانه شغنان به حکومت نشست و پس از مدت قلیل باز حکومت
افاغنه امده و ملک شغنان را تصرف نمودند و میر سید اکبر خان فرار نموده باز به ملک حصار رفته و در انجا قرار گرفت تا
مادامی که در سال١٨٩٧م ،.یک انجمن مخصوصه دولت روس و انگلیس برای تعیین سرحدات و حدود ارضی ،غیر محدود و
ایالقات پامیرات و کوهستانات بر پا شده نمایندههای طرفین ،در پامیر باهم گرد هم امده به اتفاق تعیین حدود سرحدی و
اراضیهای غیرمعلومه متعلقه دولت بخارا و افغانستان و روس و انگلیس را بطور واضح تقسیم و توزیع نمودند و یک قسمت
ملک شغنان به امارت بخارا و برخی دیگری ان به عالقه دولت افغانستان مربوط شد و در این اثنا قطعهای از ملک روشان،
شغنان و واخان یک قلعه امارت خانه سرحدی بخارا گردید .لذا دیده شد که از طرف دولت بخارای شریف ،یک حاکم
مخصوص به قلعه شغنان باشدً ،بناء سید اکبر شاه انجا تعیین گردید و مدت بیشتر از دو سال حاکم انجا گردید و بعـدها او را
از حکومت شغنان عزل نمودند و بجای او ایشان قلی بیک را نصب نمودند و پس از ان میرزا یولداش را تعیین نمودند و به
تاریخ١٩٠٤م،.میرزا یولداش بنا بر سبب از حکومت معزول شد و به بخارا رهسپار شد و از ان تاریخ به بعد ،ملک شغنان،
روشان و واخان ،به عهده دولت روس سپرده شد که تا کنون با ضبط و ثبت روابط مامورین ،دولت روسیه میباشد ولی یک تن
مامور را از طرف جناب امیر بخارا قائم مقام حکومت خانه شغنان جهت ادای امور ملکی به گونه متداوم میباشد و هرگونه
عرضوداد و دعوای اهالی را حکم و حل و فصل مینماید .مزید بران به فیصله رسیدهاند که باید امور ّ
سرحدات در حضورداشت
دو تن از نمایندههای حکومت روسیه و امارت بخارا مورد کنترول قرار گیرد و همه مسایل باید در صورت بروز مورد حلوفصل
قرار گیرند .مردم شغنان ،روشان ،و واخان با وصف انکه به لفظ و لغت خود سخن میرانند ،اما زبان عمومی شان وقتی که با
هم مالقی میشوند ،با زبان پارسی -دری سخن میرانند .در برگه نوشته میشود که این طائـفه اسماعیلیه بوده و از پیروان امام
جعفر صادق(ع) ،میباشند و این مردم از علم و مدنیت تا حدی دور مانده اند.
دیگر پوشیده مباد که میران و سیدهای اشراف ملک شغنان کوهستان هر یک به طرزی سلسله انساب شان از ابا و اجداد شان
تا به اکنون به گونه متواتر ،نسبنامه شان را به دفاتر و شعبات ثبت و قید نمودهاند ،و اینکه ً
اصال از کجا امدهاند و در
کوهستان قرار گرفته اند ،و دارای چه مراتب و مقام بودهاند ،مانند مراتب شیخی ،مالیــی ،و بزرگ قوم و تعلیم اموزش انها
فقط از ملک خراسان است ،زیرا انها خود از همان جا امده اند و در این محیط مقیم شدهاند .همه این شاهان ،میران و سیدها
به ذات حق پیوستهاند وفقط از انها فرزندانی چند باقی ماندهاند که هر کدام انها ّ
سنت و شیوه اجداد و پدران شان را بجا اورده
اند و در میان مردم یا بطور حاکمیت و یا ریاست و یا بطریق شخصیت معنوی شان ،پیشوای مردم شده اند و همه شان سعی
نمودهاند تا شخصیت کاری ،اخالقی و عقیدتی شان را در میان مردم باال برده و اعتباری را کمایــی نمایند که بتواند برای نسلهای
اینده شان نیز از مقام و موقف بلند ،برخوردار باشد .مردم این دیار با وصف انکه از فرزندان این شاهان و میران به دنیا امده-
اند ،اما تا کنون مزار و مقبرههای شان را منحیث اماکن مقدسه و زیارتگاههای خاص و عام ،مورد کاربرد قرار میدهند .این
شاهان ،س ّـیدها و میران ،بخاطر کارکردهای دقیق و خدمات عقیدتی ،اجتماعی و اخالقی در میان مردم ،به القاب و صفاتی
متصف اند که تا به امروز در میان مردم به ان نامها و القاب یاد میشوند .فرزندان نامداری که از این شاهان ،سیدها و میران
شغنان باقی مانده بودهاند و تا به امروز در میان مردم اهالی از احترام و اکرام معین برخوردار هستند ،میتوان از ّ
سید شاه
سید شاه "ملنگ" ،بابه عمر "یمگی" ،خواجه "سبز پوش"ّ ،
"خاموش" ،شاه "کاشان"ّ ،
سید شاه "صفدر"" ،شاه لنگر"
یادکرد .برخی از شخصیتهایــی که از خاندان این بزرگان دین و عقیده باقی ماندهاند ،پیوند گذشتگان خود را به خانوادههای
ائمه اطهار قرین میدانند و از همین سبب است که عزت و احترام شان در میان مردم هرگز فراموش نمی شود.
سید حیدر اصفهانی است که از اهل اولیای ّ
سید میر حسن شاه "خاموش" ،فرزند ّ
باید گـفت که ّ
متقدمین بوده اند و در ملک
اصفهان در سنه  ٤۵٩هجری چشم به جهان گشودهاند و در اسناد و مدارک دستداشته به ویژه از شجرهنامه شان واضح می-
شود که حدود  ٧٢سال در قید حیات بودهاند ،و بر مبنای این سند گـفته میتوانیم که موصوف در سال  ۵٣١هجری ،جهان
فانی را وداع و به جاویدانگی پیوسته است .از انجایــی که گـفته شد ،و در شجرةالسادات نیز امده است که ّ
سید میر حسن شاه
داکتر نصرالدین شاه پیکار

44

اداره نشرات سیمای شغنان

خاموش ،در استان اصفهان بدنیا امده و برای مدت بیستویک سال زیر اثر هدایت و رهنمایــیهای پدر فائضالنور شان به
کسب و تحصیل علم دین اشتغال ورزیده و از ابتدای پیدایش شان عالیم فهم و دانش عظیم در چهره شان هویدا بود .وقتی
موصوف به سن دوازده سالگی رسیدند ،فرمودند که من دیگر در میان و انظار مردمان دنیا بالغ شدهام ( و حتی در زمان والدتم
به بلوغ رسیده بودم) ،و اظهار مینماید که من در خواب و هم در بیداری میبینم و میدانم که در ملک بغداد ،در استان
جیالن که در اصطالح امروزی گیالن خوانده میشد ،و انهم به علت زبانشناسی و اواشناسی عملی در خانواده ّ
سید ابو صالح
موسی جنگی دوست ،یک دسته افراد منور و دانشمند از انوار و تبار حضرت امام حسین ،در یک محل جمع شدهاند ،بخاطر
انکه در این خانواده فرزند باصفا و نیکنامی چشم به جهان گشوده و قدوماش بر انسانهای ان دیار برکات فراوان خواهد اورد
و اثرات ان در سرزمین و دیار ما نیز خواهد رسید .بعد از انقضای چند روز قافلهای از استان جیالن و بغداد به ملک اصفهان
رسید و در افواه اهلالناس خبر والدت باهرالسعادت ،جناب مستطاب وافرااللقابّ ،
سید عبدالقادر جیالنی مشهور و منشور
گردیده ،و بخاطر پیشبینی و انتشار این اخبار ،قدسیت و کرامت ّ
سید میر حسن شاه "خاموش" ،نیز در میان اهل اصفهان
برمال گردیده و کرامت شان بر جمله مؤمنان باورمند به وضاحت رسید و دانستند که این فقط جناب مستطاب ّ
سید میرحسن
شاه خاموش بود که مایان را از ظهور خورشید جمالی حضرت غوث االعظمّ ،
سید عبدالقادر "جیالنی"خبر داد که باعث ارتقای
هر چه بیشتر و بهتر اعتقاد و اعتماد اهل اصفهان در برابر شاه خاموش گردید .باید گـفت که ّ
سید عبدالقادر جیالنی ملقب به
محیالدین ،در سال  ،٤٧١چشم به جهان گشوده و بر اساس اقوال دوستان و نزدیکان ،به سن  ٩١سالگی ،دنیای فانی را
ترک گـفته است ،چنین معلوم میشود که موصوف در سال  ۵٦٢هجری ،وفات یافته است .در نگارشهای داستانی امده است
که شخصی از سیادتنژادان واالگهرکه به ّ
سید عبدهللا صومعی ،معروف بوده و دارای دو تن دوشیزههای زیبا روی داشته
است ،که هر کدام را نامی بوده  ،بیبی نصیبه و دیگری بیبی فاطمه  .باید گـفت که بیبی نصیبه در عقد نکاح میر ّ
سید حیدر
اصفهانی قرار میگیرد که بعدها ّ
سید شاه حسن "خاموش"،محصول زندگی مشترک شان چشم به جهان میکشاید و بیبی
سید ابوصالح جیالنی قرار داشته است که ّ
فاطمه ،در عقد نکاح ّ
سید محیالدین ملقب به عبدالقادر جیالنی من حیث محصول
زندگی مشترک انها ،چشم به جهان کشوده است.
اکنون در مورد شاه خاموش باید گـفت که موصوف برای مدت بیستویک سال علم قال را به پایه اکمال رسانیده و در علم حال
و علم باطن نیز خود را به پایه اکمال رسانیده و بعد بسوی استان بغداد روانه می شود وبعد از سپری نمودن چهار روز ،وارد
استان گیالن میشود و با جناب ّ
سید محیالدین عبدالقادر جیالنی مالقات نموده و برای مدت چندی در بغداد باقی میماند و
بعد بسوی بیتهللا شریف میشتابد و طواف بیتالمقدس را بجا اورده و بطرف مدینه منوره روانه میشود و در حقیقت به مرام
و مقصدی که در زندگیاش داشت ،به ان میرسد .روزی شاه خاموش در گردش بود ،ندایــی ازغیب برایش میرسد و میگوید که
سید اصفهانی سر از تفکر و تعمق بردار ،و ّ
ای ّ
سید شاه حسن خاموش جوابی را نداد ،و باز بار دوم و سوم برایش ندایــی از غیب
میرسد و برایش میگوید که ای ّ
سید اصفهانی ترا میباید به سوی کوهستان سرزمین ختالن رهسپار شد و متوجه مردم انجا باید
باشی و انجا را منحیث داراالمان بسازی و درانجا همه چیز بر روی تو مفتوح خواهد شد .موصوف بعد از ان با دوستان همسفر
اگاهش بسوی هندوستان سیاحت نموده و از طریق مناطق و منازل دشوارگذر چترال و از طریق کوتل دوراه عبور نموده ودر
فرجام بساحل دریای پنج که به جیحون موسوم است ،رسیده و در ملک شغنان بدخشان افغانستان مقیم میشود ،و این
زمانی بود که شاهزاده کاشغر به قوه بازوی خود ،شغنان را بتصرف در اورده بود و بر ان حاکمیت داشت .با رسیدن شاه
خاموش به شغنان مردم محیط شغنان ،اطراف و اکناف ان به شمول ان سوی دریای پنج همه زیر تاثیر کارکردهای عقیدتی شاه
خاموش شدند ،و ایشان به تعلیم ،تدریس و ترویج علم دین و ائین پرداختند و حاکم شغنان دوشیزهای داشت نهایت زیبا ،با
صورت و با سیرت موسوم به بیبی گل شکر ،که در سن چهارده سالگی قرار داشت درگیر مرض فلج بود و شاهزاده شغنان با
نفس مسیحانه شاه خاموش پناه اورد و حضرت شاه حسن خاموش دوشیزه بیمار را از طریق دعا های خالص و اخالصمندانه
شان ،و از طریق دعا و نیایش به درگاه حضرت باریتعالی ،موصوفه را از مریضی دشوار نجات داد .چون در محیط شغنان ان
وقت مردمان بجز از طبیعت زیبا دیگر چیزی را جهت تداوی و معالجه خود و فرزندان شان نداشتند ،لذا یگانه وسیله برای
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شان مراجعه به روحانیون ،مشایخ ،و تعویضگران بود تا بتوانند از این طریق اقناع روحی و فکری نموده و خویشتن را ممنون
و مشکور سازند .در این ایام که شاه خاموش از خود شایستگی زیادی را تبارز داد و بر اساس روان و معنویات مردم توانستند
شخصیت معنوی و روحانیاش را در میان تودههاّ ،
معین سازد و از همین سبب هم بود که موصوف الی اخرین مراحل زندگی
پربارش منحیث شخصیت معنوی و محبوب دلها ،باقی ماند وهنوز هم ارامگاه او منحیث استان و محل زیارت خواص عوام
میباشد .چون زمانی که دوشیزه نو نهال حاکم شغنان از مریضی دشوارمنش ،نجات یافت ،پدرش تصمیم گرفت تا این دوشیزه
را در عقد نکاح شاه خاموش دراورد و این بود که فرایند نکاح او با شاه خاموش در سال٤٩٠هجری ،صورت گرفت .فرزندانی که
از خاندان شاه خاموش باقی ماندند ،همه شان بر اساس دعا و ثنای پدر بزرگوار به حکومت داری و تدریس و تعلیم امور دینی و
دنیوی پرداختند و همه انسانها را در سایه لطف و مرحمت انسانی ،نگهداری مینمودند .چندی در محیط و عالقه شغنان
نگذشت که شاه خاموش ،نیت زیارت ملک و دیار زیبای ختالن را نمود و بسوی ختالن رهسپار شدند .سفر شان از طریق
منطقهونجصورت گرفت که در فرجام به ناحیه درواز (درباز) ،رسیدند .ایشان برای مدت معینی در این منطقه باقی ماندند وهمه
ساحات و نواحی ونج را به سیر و سیاحت به مشاهده نشستند .شاه ونج زیر تاثیر روابط و مناسبات ،کردار و پندار نیک شاه
خاموش قرار گرفته فیصله مینماید تا دوشیزه جوانش را در عقد نکاح شاه خاموش در بیاورد .محصول زندگی مشترک شاه و
دوشیزه پسری بود که او را ابو یوسف شاه نام گذاشته بودند و خلعت قلندری را به او بخشیدند .بعد شاه خاموش در ختالن ،در
منطقه کوچکی که به نام داراالمان یاد میگردید اقامت اختیار نمودند و هم همه ساحات شهرک مؤمناباد را نیز به مشاهده و
سیاحت نشستند .شاه در این منطقه با شخصیت نهایت خوشنام با علم و دانش ،میر ّ
سید جاللالدین گلدسته مالقات
نمودند و به مرور زمان با مردمان ختالن روابط ایجاد نموده و اکـثریت انها با ائین و کیش خود دعوت نمودند و برای استحکام و
تقویت این فرایند کار عقیدتی ،چند تن از خلیفههای شغنان را به انجا فرستاد تا امور باورهای دینی را با انها به اموزش گیرند و
انها را در راستای شناخت واقعیتهای عینی و عقیدتی همکار و همیار شوند .بعدها ان قریه را به نام دهکده شغالن (شلغان)
مسمی ساختند .در این ناحیه شخصیت دیگری زندگی مینمود که وی را ّ
سیدعلی شاه ولی میشناختند .ایشان مادامی که از
ورود شاه خاموش اطالع حاصل نمودند ،الی منطقه مؤمناباد به استقبال شاه خاموش با پای پیاده حضور رساندند و از ایشان
استقبال نغزی به عمل اوردند( ".سرخ افسر)
برخیها را باور بر این است که گویا نام شغنان ،یکی از قدیمترین نامهای اقوام اریایــی است که به نام سکایــیها و یا سکایا ،که
چندهزار سال پیش از امروز در فالت پامیر حیات بسر بردهاند ،گرفته شده است ،و گـفته میشود که شغنانیهای امروز از
بقایای همان سکایــیهایاند که زمانی در فالت پامیر زندگی نموده و بر دستههای قومی خورد و کوچک دیگری تاخت و تاز
نموده و مناطق شان را گرفته و انها را به خویشتن ُمدغم ساختهاند .مبنی بر همین ادعا است که گویا زمانی در شغنان باستان
سه برادران زندگی نموده اند و مادامی که محیط زندگی را بر خود تنگ دیده و با هم به مناقشه بر خواستهاند ،سبب شده است
که مهاجرتهای محیطی صورت گیرد ،در نتیجه دو تن از این برادران سه گانه ،یکی رهسپار اشکاشم و دیگری وارد دهلیز
واخان کنونی میگردد .حتی میگویند که سالیان متمادی میان انها درگیریها و مناقشات فصلی و زمانی صورت گرفته است که
علت بروز ان را فقط موجودیت موقعیت مناسب جغرافیایــی ،سیاسی ،استراتیژیک و اقتصادی مناطق اشکاشم و واخان،
بوده است که هر یک از برادران خواستهاند تا بر این گوشه ای از محیط تسلط پیدا کنند و به حاکمیت خویش ادامه دهند.
برخی دیگر از پژوهشگران به این باور ه ستند که گویا شغنان همان محل جغرافیای باستان است که در اثر ماندگار شاهنامه از
ان به عنوان (خیون) ،شغنان یاد شده و اهالی ان را خیونیان یا خیوانیان( ،شغنانیان) ،گـفتهاند .در بعضی از اثار محققین
بیان شده است که مردمان منطقه شغنان ارتباط با ائین زردشتی داشته باشند ،که به ثبوت رساندن این مسئله انقدر هم ساده
به نظر نمیرسد ،اما گـفته میتوانیم که شغنانیان بیشتر به ائین مهرپرستی وابستگی دارند ،زیرا بسا از سنتهای فرهنگی و
باورهای دینی این مردمان به گونه نمادین و سمبولیک ،ازروش های مهر پرستی و يا (میترائیسم) ،ناشی شد ه است.
به گونه مثال تقدیس از خورشید ،اتش ،هم اکـث ًرا حتی دیده شده است که مردمان این ناحیه به خورشید ،اتش ،مهتاب،
ستارهها ،سوگند میخورند .اما این مسئله را باید دانست که چون شغنانیها مانند سایر مناطق مرزی بدخشان باطنیه هستند،
داکتر نصرالدین شاه پیکار

46

اداره نشرات سیمای شغنان

انها اجرام سماوی را بازتابدهنده نور افرینش و نشانه های خداوندی می دانند ،و از این سبب است که به این اجرام سماوی
سوگند یاد میکنند .کمالالدیناوف در اثر "جغرافیای تاریخی ُسغد و تخارستان" ،از قول سیون تسان ،جهانگرد معروف
چینایــی ،مینویسد که "شکنی"( ،شغنان) ،در شمال "دمو -سی -ته  -دی" ،یعنی واخان امروزی موقعیت دارد .وضعیت و
موقعیت جغرافیای سیاسی و اجتماعی کنونی شغنان با این چنین نظریات در مطابقت کلی قرار نمیگیرد ،زیرا در قدم نخست
ناحیه نهایت خورد است ،ولی گمان دیگری را که می توان قیاس نمود اینکه به گمان غالب شغنان شاید یک زمانی دارای حدود
و ثغور بزرگـتری بوده و شامل اشکاشم ،واخان ،زیباک ،شیوه ،روشان ،راغ  ،یفتل و سایر مناطق همجوار بوده است ،که در
زمینه باید مدارک بیشتری را باید در اختیار گذاشت .شغنان ناحیهای است که در ان زمین زراعتی به حد کافی در اختیار
ساکنین ان محل قرار ندارد ،ولی مردم این ناحیه به گونه نسبی با داشتن امکانات محدود شان از ان به منظور تداوم زندگی روز
وار خود استفاده درست به عمل میاورند .با وصف انکه باغستانهای زیادی در ناحیه شغنان وجود دارند ،اما با انهم درخت-
های میوهدار و مثمر ان تنها برای یک مدت کوتاه در موسم تابستان میتواند نیازمندی های مردم این ناحیه را نسبی تکافو نماید.
میوههای ناهمگون در انجا موجود هستند که میتوان از توت ،زردالو ،الو ،الوگیالس ،سیب ،غوز ،گیالس ،ناک ،به شمول
مرغابی ناک ،که در اکـثر مناطق افغانستان و حتی کشورهای همسایه نیز به نظر نمیرسد .از دید محصوالت زراعتی این ناحیه
دچار دشواریهای بیشماری بوده و حتی زمین بایر هم وجود ندارد تا روی ان کار نمود و محصوالت زراعتی را جهت سپری
نمودن زندگی طبعی ساالنه ،بدست اورد .مشهورترین و یا بهتر گـفته شودّ ،
مروجترین مؤلفههای پیداوار زراعتی این ناحیه،
گندم ،جو ،جواری ،ارزن ،جودر ،باقلیُ ،مشنگ ،و غیره میباشد .یکی ازمناطق وسیع وابسته به شغنان ،ناحیه شیوه است
که دارای مراتع وسیع بوده و مردم بومی اندکی در این منطقه زندگی میکنند که همگان مصروف و مشغول کارزار زراعت و دام-
پروری هستند .اکـثر چراگاههای این منطقه در اختیار مردمان اصلی این منطقه نبوده و همواره توسط زورمندان به نحوی از انحا
باالی کوچیهای سایر والیات و مردمان حایز پول و سرمایه به فروش رسانیده شده است .بطور مثال در زمان جهاد و بعد از
حاکمیت جهادی ،این منطقه توسط قوماندانهای محلی به کوچیهای استان کندوز (کهن دژ) ،به فروش رسیده است که
اسناد و مدارک ان به زبان انگیسی موجود است که توسط یک تن از کارمندان اداره حالل احمر(صلیب سرخ) ،بینالمللی در
افغانستان ،که در نتیجه سروی پژوهشگونه صورت گرفته است ،در اختیار قرار دارد ،که مزین با امضای قوماندانها و افراد
معلومالحال شغنان میباشد .باید اظهار نمود که این ناحیه همواره اسباب درگیریهای گروهی ،برخوردهای فیزیکی میان ناقلین
و باشندگان اصلی ،بوده است.
منطقه شغنان مانند سایر مناطق مرزی بدخشان در درازای زمانههای زیاد ،در مسیر شاهراه ابریشم قرار داشته و مردم این
ناحیه یکجا با دیگران از این طریق به کشورهای چین ،هندوستان ،بنگلهدیش ،پاکستان کنونی ،سریالنکا ،که به اصطالح
قدیم جزیره سراندیب یاد میگردید ،جهت بازرگانی ،حصول علم و معرفت ،بررسی و شناخت تهذیب و فرهنگ سایر مردمان،
تبادل اندوختهها ،و اشنایــی با دنیای برون مرزی ،رفتوامد داشتهاند ،که اسباب افرینش فرهنگ و تهذیب جدید را فراهم
ساخته است .باید گـفت که قول برخی از پژوهشگران در مورد این اقوام درست نیست به ویژه زمانی که اظهار مینمایند که گویا
زمانی این مردمان باعث اذیت و ازار دیگران در شاهراهها شـدهاند ،در صورتیکه این مردمان ناحیه شغنان ،اطراف و اکناف ان
بوده است که همواره مورد هجوم بیگانهها قرار گرفته و مالومنال اندکی هم که داشتهاند ،به یغما برده شده و مزید بران بر
باورهای دینی و عقیدتی شان نیز ،تاختوتازها صورت گرفته است .بر بنیاد اظهارات محسن سفیدان ،شخصیتهای صاحب
نفوذ ،اربابان ،اقسقالها ،میرزاها ،و مجریان عملکرد بر باورهای دینی ،و داشتههای شفاهی مردم شغنان ،باور بر این است
که شغنان زمانی دارای شاهان و میرهای مستقل و بانفوذ خود بوده ،و قلمرو سابق ان در شیرازه جغرافیای سیاسی کنونی،
محدود نمیگردد .شاهان شغنان در زمانههای گذشته جهت حفظ محدوده جغرافیای سیاسی خویش ،دیوارهای بلندباالیــی را
در نقاط ناهمگون شغنان ،به ساختار گرفتهاند و قلعههای مستحکم سنگی را نیز بنیان گذاشتهاند ،تا از گزند حوادث روزگار و
مهاجمان بیگانه ،دهشتافگنان ،در امان بوده باشند .جهت به اثباترسانی ادعای موجوده میتوان از قلعه بهرپنجه ،قلعه
ّ
(صدفیل ،صدقطار) ،نام گرفت .همچنان میتوان از موجودیت
فید ،راشتقلعه (قلعه سرخ) ،و دیوار مستحکم سفیل ،یا هم
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مخروبهها و حصارهای کهن دیگری نیز در ساحات مختلف شغنان یاد کرد ،که توسط باشندگان محل به نام توپخانه ،سر
زبانها است .موجودیت این همه حصارها ،قلعهها و دیوارها ،از یک تهذیب و تمدن کهن و ابتدایــی نمایندگی کرده و حاکی از
ان است که شاهان ،میرها و حاکمان شغنان در این مناطق و اماکن نیروهای رزمی و جنگی شان را حفظ نموده و به منظور
دفاع از حریم دستداشته خود ،و تاختوتاز مجدد جهت عقبرانی هجوم اوران ،بکار برده باشند .الزم نمیدانم تا مسایل
بیشتری را در مورد ناحیه شغنان ذکر کنم ،زیرا بسا موضوعات ناب و ً
تقریبا دست اول در اثر دکـتر"پامیرزاد"" ،تاریخ شغنان
باستان" ،و جزوه حسینی" حسنیار"" ،بدخشان و اسماعیلیان" به طور مشرح و مفصل بازتاب گردیده است .من فقط سعی
نمودم تا از ان مسایل و اموری یاداور شوم که در این دو اثر کمتر به مالحظه رسیده است.
میرها و اسماعیلیسم در شغنان :معروف است که " :ملتهای خوشبخت تاریخ ندارند ،زیرا تاریخ فقط متعلق به ملیتهای
بدبخت است( ".ح .بیگی) انگونه که در فراز و فرود تاریخ دیده شده است ،پیشاهنگ اکـثریت جنبشهای ازادیخواهی ضد
استعمار ،استثمار و استبداد ،سدههای نزدهم و بیستم را روشنفکران کشورها بدوش داشتهاند .در فرایند تاریخ ،نقش مبارزات
عادالنه و روشنگرانه منورین کشور عزیز ما افغانستان نیز ،از این امر مستثنی نیست .بنا بران قبل از انکه به دستهبندیهای
سیاسی و ترکیب اجتماعی انها بپرداریم ،الزم دانسته میشود تا اندکی هم در مورد واژهنامه "روشنفکر" ،که همواره روی زبان
هاست ،تبصره اختصار گونهای را انجام دهیم و بعد خواهیم دانست که روشنفکر کیست؟ زادگاه و منشا پیدایش ان کدام
است؟ و چرا روشنفکر همیشه نقش پیشاهنگ را داشته است ،و البته انهم روشنفکر واقعی که بجز از ارمان و مقدسات
ایدیولوژیکاش که باید در راستای خدمت به انسان و مقام انسانیت باشد ،چیز دیگری را به سر نمیپروراند و در گدایــی قدرت و
صالحیت از حاکمان ظالم و بیبرنامه ،قرار نمیگیرد و فروپاشی را یگانه راه پیروزی وکامگاریاش نمیداند ،بلکه تغییر و
دگرگونی بنیادی را که همه عرصه های زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و عرفانی یک جامعه را در بردارنده باشد،
راه اساسی همه تحوالت دانسته و در راستای ان به مبارزه عادالنه که دارای گونههای ناهمگون است ،اقدام می ورزد .از همه
اولتر باید گـفت که واژه روشنفکر به انهایــی که در حوزه مسایل اندیشه ،تفکر ،تعقل و بینش انسانی ،و ان همه برداشتهایــی
که از محیط پیرامون و وضعیت اجتماعی تودههای زحمتکش و تولید کننده ،دارد ،اطالق میگردد .از این جا دیده میشود که
روشنفکر فقط در حوزههایــی مطرح است که با "سخن و کالم" ،سرو کار دارد.
در فرایند و فراز و فرود انقالب مشروطیت در سرزمین ایران ،فرزندان اشرافیت که از محیط انگلیس بعد از ختم تعلیم و اموزش
بر میگشتند ،خویشتن را به نام "منورین" ،و یا "منورالفکر" ،مینامیدند و در راستای اشاعه و گسترش افکار و اندیشههای
شان ،در میان سایر تحصیلکردههای جامعه ایرانی ،فعالیت های چشمگیری را به پیش میبردند .قرار اظهارات الاحمد ،که
یکی از نویسندگان نخبه کشور ایران است ،میگوید که" :اتحادیه بینالمللی کارگران روشنفکر" ،که در سال ١٩۵٢م ،.در
پاریس انعقاد یافته بود ،با وسعت نظر بیشتری ،تعبیر زیر را برای روشنفکر ،پذیرفت" :.روشنفکر کسی است که فعالیت
روزانهاش مستلزم نوعی تالش فکری باشد ،امیخته با ابتکار و ابراز شخصیت ،در صورتی که این فعالیت فکری بر فعالیتهای
بدنی روزانه او بچرخد ".در فرهنگ سیاسی شوروی سابق ،روشنفکر را این گونه تعاریف و تفسیر مینمودند" :روشنفکران در
حقیقت یک الیه واسط هستند  -متشکل از مردمانی که کارهای فکری میکنند ،و این الیه شامل ،مهندسان ،متخصصان،
کارمندان عرصه ساینس و تکنولوژی ،وکالی دادگستری ،هنرمندان ،اموزگاران ،و سایر افراد از این قماش هستند ".سمور
مارتین لیپ ست ،در مقاله" ،روشنفکران امریکایــی و و ضع موجوده شان" ،که در سال ١٩۵۵م ،.در مجله "دالوس" ،ارگان
اکادمی هنرها و علوم امریکا ،انعکاس یافته است ،چنین مینویسد" :ما کسانی را روشنفکر میدانیم که افریننده فرهنگ
هستند ،یا بکاربرنده ان و یا هم توزیع و تکـثیرکننده ان فرهنگ" .غرض از فرهنگ ،در حقیقت یک دنیای راز و استعارهها
است ،که شامل هنرها ،علوم و مذاهب است .در داخل این گروه روشنفکران دو دسته مختلفالسطح هستند .نخست هسته
افرینندگان فرهنگ ،یعنی علما و هنرمندان ،فیلسوفان و نویسندگان و تنیچند هم از مدیران مطبوعات ،و برخی هم شامل
دسته روزنامهنویسان .و پس از این هسته ،در درجه دوم نوبت میرسد به کسانی که توزیعکنندگان ان چیزی هستند که دسته
اول را به وجود اوردهاند ،یعنی مجریان هنرهای مختلف و اکـثر اموزگاران و اغلب روزنامهنگاران .مزید بر این دو دسته ،دسته
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سومی نیز هستند که در حاشیه دو گروه اول قرار گرفته و جز روشنفکران میشماریمشان ،یعنی تمام ان کسانی که فرهنگ را به
عنوان جز الزاماور شغل خویش بکار میبرند ،که اکـثرت شان در واقعیت اعضای مشاغل ازاد هستند ،همچون پزشکان ،و
وکالی دادگستری و غیره .روشنفکران نه تنها در کشورهای عقبمانده و یا عقبگذاشتهشده در پیشاپیش نهضتهای مشروطه-
طلبی قرار داشتهاند ،بلکه در ممالک انکشافیافته نیز پیشاهنگی مبارزات طبقاتی و انقالبهای متعدد را بخاطر انکشاف و
استقرارحکومات دلخواه شان نیز ،بدوش داشتهاند .اگر چه انها از اقشار و طبقان مختلف بر میخیزند ،اما خود را متعلق به
هیچ طبقه ویژه نمیدانند و در تمام کشور جهان دارای خصلت و ویژگیهای مشترک پیشرونده میباشند .انها در شرایط مختلف
اقتصادی و اجتماعی دارای اهداف و دیدانداز واحد هستند ،یعنی ساختار جامعه ایدیال خود شان .ال احمد ،در اثر خویش،
"در خدمت و خیانت روشنفکران" ،چهار زادگاه را برای روشنفکران تذکر میدهد:
زادگاه روشنفکری اشرافیت
زادگاه روشنفکری مالکیت ارضی
زادگاه روشنفکری روحانیت
زادگاه روشنفکر شهرنشینی با تمام حرفههای مختلفش ،از کار ساده تا پیشهوری و کارمند دولت را احتوا میکند.
با در نظرداشت مطالب یادشـده وحصول معرفت با تعاریف و تواصیف متعدد دیگر ،واژهنامه "روشنفکر" ،به این نتیجه می-
رسیم که ،روشنفکر مانند سایر اقشار و طبقات جامعه حایز مال و متاعی در جامعه است که انهمه دار و ندار او را تنها افکار،
بینش و تنویرگرایــیاش تشکیل میدهدً .بنا بهتر خواهد بود که تا این پدیده معقول افرینش و مؤلفه البد اجتماعی را با عباره زیر
تعریف نمود" :روشنفکران ان قشری از جامعه هستند که انهمه متاع زندگی ،افکار و اندیشه شان را در راستای بهبود زندگی
انسان یعنی تامین عدالت اجتماعی ،به میان اوردن و ساختار یک جامعه ایدیال ،بکار میبرند .روشنفکر در واقعیت امر پیامبر
سیاسی و اجتماعی کـتله عظیم تودهها و مردمان مستضعف و پابرهنه محیط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و عقیدتی-
ای میباشد که در ان با همگان زیست مینمایند ".انگونه که از سیاق تاریخ کشور عزیزمان افغانستان و منطقه اموختهایم،
نیمه دوم سده نزده ،در واقعیت امر مرحله اغازین جنبشهای خودجوش دموکراتیک ونهضتهای مشروطهخواهی در ممالک
شرقی زیر تسلط استعمار و استثمار ،مانند ایران ،افغانستان و جهان عرب ،بوده که بر بنیاد اقوال بسا از شخصیت های
سرشناس کشور و تاریخشناسان و تاریخنگاران میهن عزیز ما ،سید جمالالدین افغانی را به صفت یکی از متقدمین و پیشگامان
ان پروسه و فرایند بینش سیاسی ،قلمداد میکنند .چنانچه مؤرخ شهیر و شناخته شده کشور ما ،میر غالم محمد غبار ،نقش
سید جمالالدین افغانی را این چنین برجسته ساخته و می نویسد" :این عالم شرقی و فیلسوف اسالمی (سید جمالالدین
افغانی) ،یک ادیب ،نویسنده فاضل و دانشمند ،یک مرد و شخصیت سیاسی ،انقالبی و خطیب اتشیننفس و متهور و بیباک
بود که توجه مراکز سیاسی و علمی اروپا را به خود معطوف داشت .وی از هر مستعمره و کشور استبدادی رانده میشد و پشت
سالطین مستبد اسالمی از هیبت این مردی که تنها کـتابی و قلمی در دست و چپن و دستاری به تن داشت ،می لرزیدند.
ناصرالدین شاه ،پادشاه مستبد ایران بدست یکی از پیروان این شخص کشته شد ".داکـتر تقی ایرانی در این مورد مینویسد:
"تخم انقالب سیاسی نیز به وسیله مرزا اقا خان کرمانی و سید جمالالدین افغانی ،و دیگران کاشته شد که صدا و نوای ان برای
بار نخست ان توسط "تیر میرزا رضای کرمانی ،که قاتل ناصرالدین شناخته میشود ،بلند گردید و به فریادهای مشروطهطلبی،
و جنبشهای دموکراتیک و استقالل طلبی ،منتهی میگردد".
با برسی اسناد و مدارک دستداشته در مورد کشورهای یادشده و جنبشهای مشروطهخواهی و حرکتهای دموکراتیک ،به ویژه
در افغانستان ،نشان میدهد که ترکیب اجتماعی مشروطهخواهان ،به ویژه مشروطه خواهان دوره اول ،در واقعیت یک
جنبش خیلیها مختلف بوده است ،اما نقش برجسته ورهبری ان را از همان اغاز جنبش روشنفکران با زادگاه روحانیت و
اشرافیت بدوش داشته است ،چنانچه انقالبهای مشروطیت در ایران و افغانستان شاهد این ادعا هستند .اگر هر دو دسته
فوقالذکر نه از نظر موقف اجتماعی ونه هم از دیدگاه ویژگیهای طبقاتی حایز چنین سرشت انقالبی هستند که از جمله مؤتلفین
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مطمئن نهضت محسوب شده بتوانند ،اما عواملی که وجود دارند که این رسالت را جب ًرا به انها تفویض مینمایند .علت پیش-
اهنگی روحانیت و اشرافیت در نهضتهای مشروطهخواهی و جنبشهای دموکراتیک ،در کشورهای متذکره ،دسترسی انها به
اخبار ،جراید ،روزنامه ،وسایل اطالعات جمعی و نشرات متداول در همان کشورها ،به شمول دسترسی به منابع انتشارات و
جراید و مجالت برونمرزی ،به زبانهای خارجی ،باعث می شود که اعتبار این گونه افراد و اشخاص در میان مردم به ویژه
مذهبیون ،قوی گردد .باید از عوامل دیگری که باعث بیداری زنان ،نقش و سهم انها در ارتقا و انکشاف جنبشهای دموکراتیک
و مشروطهخواهی در کشورهای افغانستان و ایران گردید ،یاداور نمود و ان عبارت است از :اشنایــی زنان ،با فرهنگ و تهذیب و
تمدن اروپایــی ،جنبشهای روشنفکری ملهم از انقالب سوسیالدموکرات روسیه ،انقالب بورژوازی دموکراتیک ،و بعد تدارک
برای انقالب سوسیالستی اکـتوبر ،گشایش روزنامه و جراید به سطح جهان ،به میان امدن مدارس تعلیمی و اموزشی ،که با
تاسف فراوان زنان افغانستان با وجود این همه حرفها و دستاوردها در سطح جهانی ،هنوز از انها فاصله داشتند و در
چهاردیواری خانهها محصور بودند و به پیشبرد امور منزل ،خانه و کاشانه ،اشتغال داشتند .جنگ اول جهانی (-١٩١٨
١٩١٤م ،).انقالب سوسیالستی اکـتوبر(١٩١٧م ،).و به میان امدن ممالک سوسیالستی ،شکاف ایدیولوژیکی میان انها،
رقابتهای اقتصادی و سیاسی میان کشورهای یادشده و دنیای سرمایهداری ،ظهور نهضتهای دموکراتیک در کشورهای زیر
استعمار و استثمار ،منجمله نهضتهای اسالمی علیه قدرت استعماری بریتانیا ،ایجاد حزب "اخوانالمسلمین" ،در سال
١٩٢٨م ،.در مصر ،تضعیف و از همپاشی سیستم استعماری کهن و استثماری جهان غرب ،همه این عواملی بودند که در تغییر
و خصلت و شیوه مبارزاتی روشنفکران ،اثر قابل مالحظهای را بجا گذاشت .بطور مثال ،روشنفکران افغانستان ،از اغاز حرکت
مشروطهخواهی در اوایل سده بیستم ،با وجود ترکیب اجتماعی ناهمگون( ،روحانیون وطنپرست ،اموزگاران اتشینمزاج
افغانی و هندی ،افسران شجاع ،کارمندان دولتی ،کسبه کاران ،غالمبچههای دربار ،پسران اشراف و ملیتهای مختلف) ،و تا
حدودی هم با دیداندازها ،افکار و بینش ناهمگون ،در راستای پیشبرد مبارزات ملی و مشروطه خواهی یک پارچه و دارای مرام،
منظور و سمبول واحد بودند .مرحوم غالم محمد "غبار" ،در مورد مشروطهخواهان دسته اول خیلیها اندک نوشته و انها را
مشتمل از بورژوازی ملی بازرگانی و زمینداری میداند ،که اکـثریت انها در مرکز یعنی کابل متمرکز بوده و با تودههای عظیم
مردم در ارتباط چندانی نبودند .نویسنده" :افغانستان در مسیر تاریخ" ،روشنفکران جنبش مشروطهخواهان دسته اول را به این
دستهها ،تقسیم مینماید:
گروه لیبرالهای دربار
حزب جمعیت "سر" ،ملی
روشنفکران انفرادی
قرار شواهد سیاق تاریخی ،حضور غالمان در دربار شاهان ،دارای سابقه خیلیها طوالنی است که در تاریخ معاصر کشور عزیز
ما افغانستان به نام "غالمبچگان دربار" ،و یا " لیبرالهای دربار" ،یاد شده و همیشه در خدمت و حراست شخص سلطان،
خانواده و امور ناهمگون دربار اشتغال داشتهاند .در دربار امیر غالمبچههایــی بودهاند که به امور عادی اشتغال داشته اند و در
مسایل سیاسی و اجتماعی بلندباالیــی دست چندان نداشتهاند ،اما غالمبچگانی بودهاند که با وصف اینکه دارای مقام و منزلت
خوبی در دربار شاه بودهاند ،نقش خیلیها خوبی را نیز در مسایل سیاسی و اجتماعی بازی نمودهاند ،که محمد اعظم خان
"شغنانی" ،فرزند ادینه محمد خان ،یکی از این گونه شخصیتهای سرشناس میباشد .در میان میرهای شغنان ،که در دربار
امیر حبیبهللا خان نقش اساسی داشتهاند و همواره منحیث روشنفکران لیبرال و دموکرات در مبارزه ازادیخواهانه و ملی شان
بر علیه استعمار و استثمار انگلیس در داخل کشور مبارزه بیامان نمودهاند ،میتوان از شخصیتهای زیر نام برد:
محمد اصغر خان شغنانی
میر یاربیک خان شغنانی
عبداالحد خان شغنانی پسر شاه بیک خان
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 غالم صدیق خان شغنانی ،پسر کرم خدا خان
 محمد عثمان خان شغنانی ،پسر محمد حسن خان






قابل یاداوری است که در میان میرهای شغنان که منحیث افراد دربار کار نمودهاند و ً
بعضا به نام "غالم بچهها" ،یاد میشوند
شخصیتهایــی بودهاند که به نام "غالمبچههای حضوری" ،در دربار مشغول و مصروف بودهاند و کارکردهای شان ترتیب و
تنظیم امور دربار و حضور شاه ،به شمول مشورههای بی دریغ در امور پالیسیها و ساختار حاکمیت و ایجاد روابط معقول
سیاسی و اجتماعی و دپلوماسی کشور و حکومت با اطرافیان و کشورهای همسایه بوده است .از این سبب اطالق واژه غالمبچه
در مورد شخصیت هایــی که دارای این گونه مقام و موقف شامخ بودهاند و بیشتر از ان نقش شان در استحکام سیاست ملی و
مبارزه علیه متجاوزین انگلیس ،انقدر مانوس نبوده و کاربرد عباره مشروطهخواهان و مبارزین لیبرال دموکراتها ،برای انها
سزاوارتر است .میرها و لیبرالدموکراتهای شغنان که در شیرازه "غالمبچگان حضوری" ،نقش بسزایــی داشتهاند میتوان از
شخصیتهای زیر یاد کرد:
محمد حسن خان شغنانی
مظفر شاه خان شغنانی ،پسر محمد حسن خان
محمد اکرم خان شغنانی ،پسر پروانه خان شغنانی ،نائبساالر در عصر عبدالرحمن خان
عبداالحد خان شغنانی ،پسر شاه بیک خان شغنانی
ُ
قابل یاداوری است که میرهای شغنان ،اسامی محمد حسن خان ،ادینه محمد خان ،صفر محمد خان متخلص به "ستره"،
شاه بیک خان ،زرپادشاه خان ،از جمله خوانین و شخصیتهای سرشناس شغنانزمین بودهاند که همواره در برابر بیعدالتی-
ها و نابرابریهای حاکمان و ظالمان وقت ،به قیامها و اغتشاشات معقول و اصالحطلبانه دست یازیدهاند .انها دارای صالحیت
و اختیار عام در محیط و منطقه شغنان حتی در قطغن نیز بودهاند .موجودیت انها برای حاکمان وقت یکی از دشواریهای
اساسی به شمار میرفته است ،زیرا انها هر لحظه میتوانستند در براندازی ظالمان محیط و منطقه قیامی را بر پا نمایند .از این
سبب شاه و درباریان ان وقت برای اینکه گویا از شر انها در امان باقی بمانند ،انها را به مزکزکشور ،کابل انتقال می دهند و
فرزندان شان را شامل خوبترین و شایستهترین دبیرستانهای ان زمان میسازند تا باشد انها بخاطر فرزندان شان دیگر میل
رهسپار شدن دوباره به خانه و کاشانه را در سر نپرورانند و باعث اغتشاشها و یا افرینش درد سر بیدرمان نشوند .شخصیت-
های یادشده هر کدام شان به مقامات رفیع دولت و دولتمداری رسیدند و فرزندان شان منحیث شخصیتهای خیلیها خوب،
تحصیلکرده ،حرفوی و مسلکی نغز ،به بار امدند .به گونه مثال میتوان از سرهنگ محمد علی شغنانی که مربوط شهرستان
دهشهر بود ،منحیث یکی از افراد و شخصیتهای خیلیها بانفوذ ،مؤثر و کاراگاه عرصه نظامی در دوران حاکمیتهای شاهی
و دوره حاکمیت سردار محمد داؤود عرض وجود نمود و دارای روابط خیلیها حسنه و نزدیک با خانواده شاهی بود ،و از همین
سبب هم بود که عمه سردار محمد داؤود خان را به عقد نکاح خویش دراورد .همچنان از میر زرپادشاه خان و میر محمد حسن
خان ،که باشندگان شهرستان دهشهر بودند ،یاداوری نمود .در میان این مقامات ،شخصیتی که از شهرت خیلیها زیاد
برخوردار گردید ،حاجی شاه بیک خان شغنانی ،است .حاجی شاه بیک شغنانی ،فرزند رحمان بیک شغنانی ،از خانواده
میرهای شغنان است که در زمان امیر عبدالرحمن خان با جمعی از بزرگان قومی ،میرها و شخصیتهای بانفوذ محیط و منطقه،
به دربار اورده شد .امیر ،موصوف را مانند فرزندان سایر شخصیتهای یادشده که شامل دبیرستانهای خوب و عالی ان زمان
شدند ،وی را به کشورعربستان فرستاد و در رشته فقه و فلسفه تعلیم و اموزش عالی خود را به پایان رساند .بر اساس فرامینی که
توسط امیر عبدالرحمن خان ،امیر حبیبهللا خان و شاه امانهللا خان ،صادر شدهاند ،نامبرده بحیث سفیر دولت شاهی
افغانستان در هندوستان توظیف گردیده و ضمن ان به رتبه کرنیلی نیز ارتقا یافته است .همچنان بحیث جنرالقنسل افغانستان
در تاشکنت (تاشکند) ،تقرر حاصل نموده و ماموریتاش با امضای وزیرمختار جمهوری روسیه در شهر تاشکنت،
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راسکولینکـف ،در چهارم ماه مارس١٩٢٢م ،به ماموریت عسکری و ملکی تاشکنت معرفی گردیده است .از البالی فرامین
دیگری که مبنی بر مسؤلیت تشریفاتی و پذیرایــی نامبرده از حاجی برهانالدین خان سفیر دولت بخارا در کابل و ً
بعدا بدرقه او
بسوی کشورش از طریق مرزهای شغنان و روشان ارقام یافته است ،موصوف در مسئولیت مراسم تشریفات وزارت امور خارجه
نیز کار نموده است .در یک فرمان سلطان احمد شاه قاجار ،شاهنشاه ایران نامبرده ،دریافت نشان "شیر و خورشید" ،را در
سال  ١٣٤٠خورشیدی ،قرین افتخار دانسته شده است .حاجی شاه بیک خان شغنانی ،در فرایند فرجامین کارش بحیث
سناتور والیت بدخشان در دوره صدارت محمد هاشم خان ،انتصاب گردیده است .برادران حاجی شاه بیک خان شغنانی ،به
نامهای:عبدالسالم ،عبدالمجید ،و عبدالسعید ،در شغنان زندگی نمودهاند ،و بر حسب فرامین شاهان نامبرده از پرداخت
مالیات و ادای باج و خراج حکومتی معاف و مستثنا قرار داده شده بودند .گـفته میشود که زمان بیک یکی دیگری از شغنانی-
هاست که در دربار راه پیدا نموده در نظام حکومتداری ،نقش خیلیها برازندهای را در زمانههای مختلف بازی نموده است.
حاجی شاه بیک خان شغنانی ،پسر میر رحمان بیک خان شغنانی ،در دوران حاکمیت امیر امانهللا خان ،الی مقام ریاست
عمومی استخبارات دربار شاه رسید .از ان جایــی که امیر حبیبهللا خان همواره با موصوف از در مخالفت و مخاصمت برخورد
مینمود ،بعد انکه به قدرت و حاکمیت شاهی رسید ،حاجی شاه بیک خان را کوته قفلی (نظربند) ،نمود و همه دارو و ندار
موصوف را به شمول باغ زیبایش که به" ،باغ مال وردک" ،معروف است ،مصادره نمود ،اما به حاجی شاه بیک خان هیچگونه
ضرر جانی و جسمانی نرساند و هم مانند دیگران به ُکشتار گاه نفرستاد .حاجی شاه بیک پسر دیگری داشت ،به نام سرهنگ
عبدهللا بیک ،که دارای رتبه نظامی خیلی بلندی بود و منحیث افسر مناطق خماب الی منطقه پامیر ،به ویژه بروغیل ایفای و
طیفه نموده است ،که بازماندگانش همین اکنون در شهر کابل حیات بسر میبرند .شخصیت دیگری که درعرصه شعر ،عرفان،
موسیقی معنوی ،و بیدلشناسی در افغانستان معروف و مشهور است ،مرحوم محمد عبدالحمید مشهور به "قندی اغا" ،که از
شهرستان بهشار شغنان میباشد ،پیدایش اجدادی اش ،به میرهای شغنان رسیده و بر اساس و اقوال برخی از دوستان،
موصوف وابسته به خانواده ابا و اجداد استاد گرانقدر ،جناب قاسم یار میباشند و حتی اگر مغالطه صورت نگیرد ،گـفته می-
شود که در حقیقت مرحوم قندیاغا ،باید عموی شان باشد .اکنون کمی هم در مورد شخصیت ادیب ،شاعر ،و بیدلشناس
معروف مرحوم "قندی اغا" ،باید چیزی را جهت حصول اشنایــی عالقهمندان ،اقارب ،و مشتاقان موصوف به نگارش گرفت:
محمد عبدالحميد اسير"قندیاغا" عارف فرهيخته و بيدلشناس معاصر ،معروف ومشهور .محمد عبدالحمید اسیر معروف به
"قندیاقا" ،دانشمند ،ادیب ،شاعر ،بیدلشناس ،هنرمند و هنرپرور خیلیها بلند مرتبه کشور عزیز ما افغانستان است .زادگاه
اصلیاش دهکده بهشار شغنان بدخشان افغانستان میباشد و بدون تردید نسبش به سلسله میرهای شغنان میرسد .بیدل-
شناس بزرگ ایران ،حسن حسینی ،نویسنده کـتاب "بیدل و سیری در ائینه شعر بیدل" ،موصوف را لقب بیدلشناس ارجمند
و پاسدارچراغ پارسی دری و شعر جاودانه بیدل و استاد معظم خطابش نموده است .مردی كه از كودكی به عرفان گراييد و اسير
بيدل شدو با اين عشق و معنويت هستی را پدرود گـفت.بيدلشناسی كه  ٦۵سال انيس عرفان و انديشههایبيدلی بود و ۵٠سال
سكان دار عرس بيدل در پذيرايــی عارفان و عاشقان پهنایاشراق معنويت .مردی كه زندگی را از كاخهای سلطنتی اغازيد و در پايان
سلطنت فقر را در كاخ محقرانهی خويش اختيار كرد.فرزانهینستوهی كه  ١١سال تبعيد و شكنجه و يک عمر بيداد و استبداد را
به خاطر همهگناهان ناكردهی خويش ،تحمل كرد ،بی انکه زبان به شکوه گشوده باشد.عارفیكه بیااليش و ريا زيست و ساليان
متمادی حلقه های درس بيدل و موالنای بلخرا در منزل خويش ،بی هيچ چشمداشتی ،شايقانه رهبری كرد و ادامه داد.و باالخره
شاهزادهی که در باران زر و سيم زاده شد و در نبود هيچ سيم و زری در بوريا فقر ،پدرود حيات گـفت.اریسخن ازعبدالحميد
اسير است که در سال  ١٣٣۵قمری١٢٩۵ /هجری شمسی در باغنواب شهر كابل زاده شد .پدرش حاجی مير عبدالقادر  ١٨ساله
بود که در شماراسرای خانواده ی ميرهای شغنان بدخشان ،به دربار امير عبدالرحمن انتقال يافت.ازمرگ نجات يافت و در
خدمت دربار شد .در عهد امير حبيبهللا در خدمت مادرامانهللا خان بود و در عصر امانهللا ميرعبدالقادر و فرزند بزرگش
وظيفهدار دربار بودند و با او کابل را ترک گـفتند.
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اسیر و سیاست :عبدالحمید اسیر ،بیانکه خود خواسته باشد در متن سیاست به دنیا امد شکنجه عملی ،زندان و تبعید را الی
سالیان دراز ،و حتی اخیر عمر ،رنج سکوت را بدوش کشید .انگونه که خود نوشته است :من از روی واقعيت بايد خاطر نشان
سازم که  ۵٠سالتمام است که بر باالی اعصاب و دماغ ما فشارهای مااليطاق وارد میشود و بهتضعيف ان میپردازد.پدر و برادر
اسير كارمند دربار بودند ،از اين روخانوادهی انها در حالی كه عبدالحميد ۵يا ٦سال داشت ،از باغ نواب شهر کابلبه حوالی
قصر عليا -تعمير امروزی صدارت که مربوط سردار نصرهللا خان بود ولیمادر امانهللا خان در ان زندگی داشت ،انتقال يافت.
در روزگار امير امانهللا خان در باغهای ارگ با فرزندان سردارها گشتوگذار می كرد.وقتيحبيبهللا کلکانی به قدرت رسيد ،پدر
و برادر عبدالحميد ،با امير اماناللهاز کشور خارج و به هندوستان رفتند .خانوادهی انها از محدودهی ارگ به باغبانکوچه خانه-
ی مادركالن عبدالحميد انتقال يافت .فشار سياسی ،خشونت و تالشی خانهانها هر روز از طرف افراد حبيبهللا ادامه داشت و
از انها می خواستند پدر وبرادر فاميل و طالهای دربار را تسليم نمايند .عبدالحميد اسير در نگارشخاطراتش از اين دوره به تلخی
ياد نموده و سقوط حبيب هللا را توسط نادرخانبرپا شدن جشنی در خانواده خود دانسته است.اما اين بدان معنی نبود که ظهور
نادر خان مورد رضايت و خوشنودی عبدالحميد و خانوادهی انها باشد .اسير در اين مورد مینويسد:بايدحكومت يا دولتی روی
كار میامد که منافع انگليس را مدنظر میداشت و اينمملكت در پس پرده يکی از مستعمرات انگليس بايد میبود .بنابر اين
نقشهماهرانهی روی دست انگليسها بود و ان اين بود که کسی يا کسانی را به اوجقدرت برسانند که سالها حلقه غالمی انگليس
را بگوش داشته و در مكـتب سياستشان موفق و كامياب بدر امده باشند و اين گونه اشخاص همان خاندان سردار اصفخان و
يوسف خان بودند که نادر شاه از برجستهترين اين ها بود و برادرانمحمد حسين مانند شاه ولی خان و هاشم خان و محمد عزيز
خان و شاه محمود خان هركدام ديپلومه داشتند .نادر خان در اول به نام امانهللا حركت نمود.اسير مینويسد" :نادر خان که در
جاده های عمومی کابل باالی اسپـی سوار ومانند مقوايــی در سير و حركت بود با مردم شهر تعارف میکرد و هر کسی که بهاو می-
گـفت که سلطنت به شما مبارک باشد ،وی در جواب میگـفت" .به صاحبش مبارکباشد ".صاحب سلطنت امانهللا خان را می
دانست ،اما بعد به نام خود بيعتگرفت .و مدعيان ديگر سلطنت سردار محمد امين برادر اندر امانهللا که مادرشهزاره بود و
والی علی احمد خان شاغاسی شوهر همشيرهی امانهللا پسر ارشدخوشدل خان لوی ناب کنار زده شد.در اين دوره نادر خان بود
که پدر و برادراسير از هند برگشتند اما همکاری با نادر خان را نپذيرفتند .نادر خان برادراسير را که از هند برگشته بود ،به زندان
انداخت و از اين ايام به بعدمشکالت عملی عبدالحميد در کنار فاميلش بیانکه خواسته باشد اغاز گرديد.عبدالخالقرفيق نزديک
و هم صنفی عبدالحميد ،نادر خان را کشت .عبدالحميد مینويسد" :نادر خان در محوطه ی قصر گلخانه می خواست مسابقه
نهايــی فوتبال بين تيم هایمكـتب استقالل و نجات را تماشا کند .من در تيم مکـتب استقالل بودم .نادر خانبرای ديدن بچهها در
مقابل تيم ما قرار گرفت .من در صف اول بو دم .در همينلحظه از عقب من عبدالخالق با تفنگچه باالی نادر خان فير کرد .بعد
مرمی دوم وسوم را هم خالی کرد و نادر در مقابل من به زمين افتاد .در همان لحظهعساکر قومی بچهها را قطار نشاندند و
خواستند تير باران کنند که شاه محمودخان مانع شد و گـفت ما قاتل را گرفتهايم .بعد از ان به گونهی فراوان بچههایديگر زندانی
شد .عبدالحميد مدت يک و نيم سال در خانه نظربند گرديد کهاجازهی خروج نداشت .بعد از ان با برادرش که او هم زندانی
بود ،همراه فاميلبه چخانسور تبعيد گرديد و اين سال  ١٣١٤شمسی بود .قرار بود به شهر گنگجخانسور بروند ،اما در قندهار،
داؤود خان که مسؤول نظامی و ملكی ان سمت بود،تبعيد انها را به ريگستان گرمسير تبديل نمود تا بر نگردند.در
ريگستان،گوشت خود را با شکار مهيا میکردند .خود از جنگل هيزم میاوردند انجا از گياه و سرسبزی و دکان و بازار اثری نبود.
در اثر امراض و مالريا،مادركالن ،زن برادر و برادرزاده ی عبدالحميد وفات کردند .بعد از دو سال که بهگرشک انتقال يافتند،
همه در حال مريضی و مرگ بودند و به شفاخانه گرشک بردهشدند تا بهبود پيدا کردند.در گرشک به خصوص مردم زميندار در
اثر ظلمحکمران منطقه شورش کردند .قوای دولتی امد و قيام سرکوب شد .حکام اين واقعهرا هم به نام تبعيديان کابل کردند که
در نتيجه بار ديگر اسير و خانوادهاشبه زندان و کوته قفلی افتاد.بعد از  ٢٣روز رها و به قندهار انتقاليافتند .قندیاغا میگويد :در
قندهار برای کالنها يک افغانی و برایخوردها ۵٠ ،پول روزانه میدادند که با ان گذران میکرديم .در قندهار صدهاتبعيدی ديگر
چون ميرغالم محمد غبار ،مير عبدالرشيد بيغم ،مير حامد ،صبور خاننسيمی پغمانی ،عبدالصبورغفوری و ديگران بسر می-
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بردند .تا اينکه هاشمخان کنار فت و با امدن شاه محمود به عنوان صدراعظم مجال نفس کشيدن در کشورپيدا شد و اسير با پدر
و برادرانش بعد از  ١١سال تبعيد به کابل برگشت و بعداز ان به دنبال سياست و جرم سياسیيــی که نکرده بود نگشت.
دروس و اموزش:عبدالحميدکه در دربار زندگی داشت ،درس و اموزش را نخست از کوتی باغچهی ارگ اغاز کرد،بعد همراه با
فرزندان بزرگان دولت به م کـتب امانی شامل گرديد .تا اين کهعصر نادر خان شد و به اتهام همدستی در قتل نادر زندانی و تبعيد
شد و ازتحصيل بازماند .قندیاغا مینويسد :به مضمون علوم دينی ،ادبيات و جغرافياعالقهی زياد داشتم .و از استاد قران کريم
خويش بنام قاری محمود پنجشيری ناممیبرد.از کودکی ذکاوت و هوش بلند عبدالحميد هويدا بود تا جايش که استاد جغرافيا
ليبس جرمنی ،بدون سوال به او نمرهی  ١٠را میداد .قندیاغا مینويسد" :اين روش دكـتور ليبس باعث حسادت همدرسان
صنف گرديد .باالخره موضوع را به دكـتور "ايون" مدير مكـتب رسانيدند .يکی از روزها درساعت چهارم تعليمی که مضمون
جغرافيا را دكـتور ليبس درس میداد دكـتور ايونداخل صنف گرديد ...نگاهی به سوی شاگردان انداخت ...تا اين که نظرش بر
منافتاد و با تبسمی که بر لب داشت مرا صدا زد .من در برابر مدير قرار گرفتم .گـفت اقای حميد فالن شهر در کجا واقع شده
است .من بدون مكث به مدير گـفتم کهاين شهر ،شهر كيست در وادی راين جرمنی و با نوک عصا شهرک مذکور را نشاندادم .در
مورد نفوس و پيداوار ان نيز معلومات دادم.دكـتور ايون از فرطخوشی و هيجان به کرتی من چنگ زده مرا که طفل دوازده ساله
بيش نبودم از زمينبلند کرد و موفقيت مرا شادباش گـفت و يكدانه قلم مونت بالنک را در جيب کرتیمن تعليق نمود".بعد از اين
دوره باز عبدالحميد زندانی و تبعيد و ازمکـتب رانده شد .اما هميشه به فکر اموزش بود .در زمان تبعيد با تحمل همه رنجو ياس-
ها ،نزد مولوی ضياءالدين عالم بزرگ انجا درس را اغاز کرد وقتی که درقندهار انتقال يافتند .پای درس مفتی صدرالدين از
مهاجران تبعيدی اسيایميانه نشست و مختصرالمعانی را درس گرفت.بعد از پايان دوران تبعيد ،وقتیبه کابل امد ،اصول
شاشی ،مشکات شريف ،فقه شريف،حديث و عقايد را نزدمولوی روشندل که در زيارت مولوی صاحب سرای زرداد تدريس
مینمود اموخت .نزدموالنا محمد امين قربت بخاری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی نشست وكافيه اين حاجب،
ايساغوچی ،شمسيه عمر كاتبی و قطبی را ً
درسا فرا گرفت .قندیاغا مینويسد" :همه تالش برای اين بود که اگر از اين راه بتوانم
به سخن حضرتابوالمعانی پـی برم که از اين طريق هم فهم ان امکانپذير نگرديد .باز در صددچارهجويــی برامدم تا اگر روزی برسد
و من بتوانم شعری از اين عارف بزرگواررا مورد تحليل قرار بدهم".
اسیر و بیدل :عبدالحميد اسير نخستين باردر محيط خانواده با ابيات بيدل اشنا گرديد .حاجی عبدالخالق برادر اسير ،درهفته
چند شب مجلس بيدلخوانی داشت .شخصيتهای چون حاجی عبدالعزير لنگرزمين ،برادرش صوفی موج ،عبدالرحيم خان
رحيمی ،عبدالسالم اثيم مجددی،ميرزاابراهيم خليل به خانهی انها میامدند و اشعار بيدل را میخواندند .عبدالحميد که ان
زمان خوردسال بود ،در ان مجالس حضور داشت می نویسید":دردوران مکـتب شايد در تاثيرپذيری از اين مجالس بود ،که
عالقهی بيشترعبدالحميد به ادبيات بود ".و باز هم می افزاید " :ديوان ميرزا صائب اصفهانی ،واقفالهوری ،محمدعلی حزين،
هاللی چغتالی ،نظری نيشاپوری را از بازار خريدارینمودم ولی اين کـتابها عطش مرا سيراب نساخت .علت ان بود که نخست از
سرچشمۀ بلند نوشيده و گوشش در مجالس شبانه با ادبيات بيدل انس گرفته بود".قندیاغا مینويسد" :با امير محمد اثير روزی
به بازار رفتم و کليات بيدل را به ٨٠روپيه هديه کردم .معنی اشعار او را نمی فهميدم و گاه گاه از بيدلشناسهمان زمان کاکا
سيدتاجالدين که در كوچهی قاضی فيض هللا ،در مسجد ازبکهاحجره داشت ،مفهوم ابيات مشکل را جويا میشدم ".در
همين زمان با برادرشحاجی عبدالخالق ،نزد خليفه صاحب فرزه "خليفه مير احمد" میرود .شب را همانجاسپری میکنند.
برادرش از پير میخواهد به عبدالحميد درس و تلقينی دهد .اماپير با بیميلی میگويد:
"اين بچه درس خود را بخواند ،او را به پيری ومريدی چه کار ،به هر حال فردا بعد از نماز صبح عبدالحميد را صدا میزند
ودست او را گرفته میگويد" :های فرزند! بيدل صاحب را میشناسی ،او در جوابمیگويد :چند روزی میشود که كلياتی را پيدا
کردهام اما از مطالعهی ان هيچچيز عايد من نمیشود "...دراوارگی هميشهکليات بيدل همدم او بود.وقتی در پايان ايام تبعيد به
کابل امد مجالسادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل ،به راه انداخت در سالهای١٣٢٩و١٣٣٠عرس حضرت ابوالمعانی را در
باغ نواب برگزار کرد که دانشمندانی چون :شايقجمال ،شايق هروی ،موالنا سليم راغی ،ضيا قاری زاده ،صوفی عشقری،
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ابراهيمخليل ،خليلهللا خليلی ،مولوی خسته ،قاری فوالد ،عبدالسالم اثيم مجددی،رحيم جان رحيمی و ديگران در ان
شركت داشتند.محفل عرس با کالمهللا مجيداغاز میشد ،استاد سراهنگ به عنوان شاگرد اسير ،غزليات بيدل را زمزمه میکرد.
در سالهای دوران حضور شورویها ،عرس بيدل با شکوه خاصی برگزار میشد،شمار زيادی از ادبا و شهريان کابل در ان
اشتراک میکردند و با ان فضایمعنوی ،خويش را تسكين میدادند.در همان روزگار که پسران مردم را به زوربه عسکری میبردند
و اكـث ًرا که شهيد میشدند ،در يکی از عرسها ،رازق فانیبرای نخستين بار غزلی را خواند که دست به دست میگشت.
همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشند
دل من به شیشه سوزد ،همه سنگ میفروشد
دل کس به کس نسوزد به محیط ما به حدی
که غزال چوچهاش را به پلنگ میفروشد
از سال  1335الی  1372خورشیدی ،در باغ رئیس در ناحیه جنگلک ،خانه قندیاغا ،همواره محل برگزاری عرسهای بزرگ بود.
اخرين عرس را در ١٣٧٢خورشیدی در حالی که در اثر جنگهای کابل از خانهیاصلی اش بيجا شده بود در قلعهی نجارهای
خيرخانه داير کرد و انجا گـفت که ساالينده من در جمع شما نخواهم بود که همچنان شد .ولی فرزندان قندیاغا ّ
اينسنت را هنوز
ادامه میدهند.قندیاغا ،در کنار تدوير محافل ادبی وعرفانی ،با ادبا ،با درويشان و قلندران نيز از بيدل سخنها داشت .يکی از
اينقلندران ،کاکا لعلجان از مرغگيران قلعهی قاضی بود که اسير روزانه مدتی برایاو بيدل میخواند .قندیاغا میگويد :اين
قلندر ...با وصف انکه عامی بودکالم ابوالمعانی را بيشتر درک میکرد و در عصر خود سرامد بيدلشناسان بود.ازکارهای بزرگ
قندیاغا اين است که حلقههای درس بيدل را داير نمود و فهم وتوجه به بيدل را که ويژهی خاصان بود همگانی ساخت .در
مورد حلقههای درس خودمینويسد:در هفته دو مراتب يعنی دوشنبهها درس مولوی صاحب و پنجشنبههادرس ابوالمعانی
صاحب از ساعت  ٢بعد از ظهر در كلبهی فقيرانه من برگزار میشود و با وجودی که تا ساعت  ٦يعنی ٤ساعت دوام میکند در
خود احساس خستگینمیکنم .در دوران حکومت اسالمی نيز حلقهی درسهای بيدل و مثنوی ادامهداشت .يکی از شاگردان ان
حلقه گـفت :يکی از روزها که در کابل راکتپرانیادامه داشت ،ما در حلقهی درس بيدل در منزل قندیاغا بوديم که يكی از
شاگردانداخل شد و گـفت :مسجد پلخشتی را به راكت زدند .راكتهای حكمتيار گنبد مسجدپل خشتی را تخريب کرد .قندیاغا
با حيرت نگاهی به ديگران انداخت و اينرباعی حضرت ابوالمعانی را زمزمه کرد:
ای انکه سماوات پر از ابر کنی
روزی به دهان مؤمن و گبر کنی
کردند خراب خانهات ای ساقی
ای خانه خراب تا بکی صبر کنی
اسير و عرفان:عبدالحميداسير در خانوادهای به دنيا امده بود که باوجود پيوند به شاهان و ميرهای شغنانبدخشان،سخت
معنوی و عرفانی بودند .پدرش مير عبدالقادر که از اخالصمندانموالنا جالل الدين بلخی و مريد اخند صاحب زيارت شاه طاؤس
بود ،انقدر تقواداشت که لفظ مير را از اغاز نام خود دور میکرد و میگـفت :فردا معامله باحسب است از اين رو اسم نسبی را از
نام اعضای خانواده باید دورکرد تا "غره"نسب نشوند.خانوادهی اسير خود را از اوالدهی حضرت عباس و فرزند يكی ازاوالدهای
ايشان ،حضرت قثم که به بخارا امد و در بدخشان مسکون شد میدانستند .دو برادرش عبدالخالق و عبدالنبی مريد خليفه
صاحب فرزه ،و برادرديگرش عبدالحكيم مريد حضرت صاحب نورالمشايخ بود و فرزند چهارمی عبدالحميدبود که اسير بيدل
گرديد.عبدالحميد نخستين درس عرفان را از خليفه صاحبفرزه (مير احمد) گرفت که به او خوانش بيدل را تلقين نمود .قندیاغا
به خليفهفرزه زياد ارادت داشت .در خاطراتش می نويسد :وقتی نادر خان کشته شد روزیخليفه صاحب به خانهی ما امد .برادرم
گـفت :در حق اين جوان دعا کنيد ،رفيقشنادر خان را کشته است ،اين هم کشته خواهد شد .پير گـفت تا من باشم کسی او
راکشته نمی تواند .برادرم گـفت :زندانی خواهد شد دعا کنيد .پير گـفت اگر زندانیهم شود زياد مشکل نخواهد ديد .بعد از اين که
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فراوان جوانان به ان م ناسبتكشته شدند ،اسير هم زندانی گرديد ،ولی بعد او را برای يک و نيم سال درخانهخودش نظربند و
زندانی ساختند که اسير اين را از کرامات خليفه صاحب فرزه می دانست.
اسير در ايام تبعيد در ريگستان با دو شخصيت عرفانی معرفت میيابد .باج سلطان که مجذوب بود و گل جان خان که يک
عارف و شارعبود .درقندهار در خدمت عظيم جان اغای مجذوب میرسد .وقتی به کابل امد خدمت بابهداوود را میکرد که در
زيارت مولوی صاحب سرای زرداد اقامت داشت .و همينگونه از مردانی چون:بابه مير فقير مريد حضرت بابه خان محمد ،ملنگ
خانپغمانی ،سيدغريب اغا ،نورجان ملنگ ،غفور ايينه ساز نيز كسب فيض نمود)١٤ (.همين گونه با سيدجان اغای جبل
السراج و پيروز ملنگ گلدرهيــی هميشه نشستهاداشت.در وقت فوت پدرش ،کاکا لعل جان دوست پدرش به تعزيه امد و با
اسير دوست گرديد اسير مینويسد":اينشخص ان قدر موشكاف بود که من به عمر خود چنين شخصی موشكاف و باريک-
بيننديده بودم در علمای عصر مرحوم موالنا سليم راغی و در مردم عامی همين کاکالعل جان طرف قبول من بود و بس ...دعای
او را گرفتم".
اسير و شاعری:عبدالحميددر اغاز شايد تا سالهای  ١٣٣۵واثق تخلص میكرد .مدير مجلهی عرفان در سال١٣٣٠به نام واثق از
عبدالحميد خواسته است تا غزل معروف كليم را با مطلعزير استقبال نمايد:
منـم که تنگـدلی باغ دلگشای من است
به دستم ابله جام جهان نمای من است
اسير شعر را به سبک حضرت بيدل و با زيبايــی و تعالی ويژه میسرود .اما اسير اشعارش را جمعاوری نکرد و در رابطه با شعر
چنين نظر داشت":اگرمنظور از التـذاذ روحی است،خواندن اشعار بيدل كـفايت میکند و ما که دم ازاخالص میزنيم نبايد در
برابر شعر ابوالمعانی اظهار شاعری كنيم .امامخمسات حكم تفسير و توجيه را دارد ،مؤدبانه به ان مبادرت ورزيدهام ".وظايف
رسمی:استاداسير ،نخستين كار دولتی را در زمان تبعيد اغاز کرد .و ان زمانی بود کهدر ساختمان پل ارغنداب مهندسين سويسی
کار میکردند و به ترجمان جرمنی ضرورتداشتند که ناگزير اسير را استخدام کردند .بعد از ان در ادارات شركتهایميوه ،ويسا،
ترانزيت ،در قندهار کار کرد .در کابل در شرکت حملونقل ،اتاقهای تجارت کار نمود و اخرين وظيفهاش مديرعمومی تحريرات
شركت مالداریو مسلخ هرات بود .سفر برای زيارت نه جهانگردی:بهزيارت بيتهللا شريف مشرف شد .اسير  ۵٠سال در اشتياق
زيارت ارامگاهابوالمعانی بود .در سال  ١٣٦٧به اين ارزو رسيد .و بعد از زيارت بزرگانیچون :بابا قطبالدينبختيار کاكی ،نظام-
الدين اوليا ،خواجه نصيرالدين محمودچراغدهلی ،باقی باهلل ،امير خسرو بلخی ،شاه عبدالعزيز ،شاه ولیهللا دهلی ،وشيخ
عبدالحق به کابل برگشت.در سال  ١٣٦٠به پاكستان سفر نمود .در پشاوربه زيارت شيخ جنيد پشاوری ،شيخ عمر جغارهيــی،
عبدالرحمن بابا ،مياعبدالغفور بابا رسيد .در الهور داتا گنجبخش را زيارت کرد و در پاک پتن بهزيارت بابا فريد شکرگنج رسيد.
میگويند وقتی اسير به انجا مواصلت کردقواالن گرم سماع بودند .در ان زمان استاد را حالتی دست میدهـد که بیاختياروجد
میکند و دست میافشاند .امیر عبدالرحمن خان و سرکوب اسماعیلیان :عبدالرحمن خان که در استبداد گوی سبقت را از همه
حکام افغانستان برده بود ،به طور گسترده به قلع و قمع شیعیان پرداخت .امیر عبدالرحمن خان ،سومین پسر امیر محمد
افضل خان ،نواسه امیردوست محمد خان ،امیر افغانستان ،از دودمان بارکزایــی ،که در سال ١٨٤٠میالدی به دنیا امده
است ،در زمان زمامداری پدرش ( ،)١٨٨٠-١٩٠١به حیث فرماندار محیط قطغنزمین و بدخشانات ایفای وظیفه مینمود ،بر
خالف عمویش امیر شیرعلی خان برخاست و بعد از شکست به بخارا متواری گردید .در سال ١٨٦٦م ،.به افغانستان باز گشت
و شیرعلی خان را شکست داده ،و پدرش محمد افضل خان را بر تخت سلطنت نشاند .بعد ازسه سال شیرعلی خان بار دوم
قدرت را بدست گرفت و امیر عبدالرحمن پا به فرار گذاشت .بعد از وفات شیرعلی خان در سال١٨٨٠م ،امیر عبدالرحمن خان
بار دیگر زمام امور را در دست گرفت .در دوران سلطنت وی بعضی از سرحدات کشور به شمول خط دیورند در سال ١٨٩٣م.
نشانی گردید .وی به منظور قدرتش مرتکب اعمال خشونتبار علیه مردمان هزاره در افغانستان ،به ویژه در نواحی مرکزی
گردید .پس از مدت زمانی بر ضد مردمان نورستان که در انزمان به نام "کافرستان" ،نام داشت و گویا مسلمان نبودند لشکرکشی
کرد و انها را جبرن به دین اسالم واداشت .مناطق بدخشان افغانستان ،مانند شغنان ،روشان ،به شمول حضرت امام ،یا امام
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صاحب امروزی واقع در استان کندز"کهندژ" ،نیز از گزندش در امان باقی نماند .بدخشان نظام خود مختاری را در زمان
عبدالرحمن خان ( )١٨٨٠-١٩٠١از دست داد .شاه شغنان میر سید اکبر ،با استفاده از موقعیت مناسب از موجودیت اختالف
میان امیر عبدالرحمن خان و محمد اسحق خان ،حاکم شغنان ،حاکمیت خویش را دوباره مجدد در قلعهپنجه در سال
١٨٨٨م،.استحکام بخشید .وقتی که امیرعبدالرحمن خان به شغنان سفر نمود ،سید اکبر به منطقه حصار فرار کرد و الی سال
١٨٩۵م ،.وقتی که خط مرزی میان روسیه و افغانستان تعیین گردید ،که در ان شغنان به روسیه تعلق گرفت و درواز به
افغانستان .وضعیت بهوجودامده سید اکبر خان را قادر ساخت تا بار مجدد به شغنان برگردد و برای سالیان متمادی حاکمیت
انجا را در دست داشت ،تا که امیر بخارا با تعیین نمودن نماینده وفادار به خود ،ایشان قلی بیک ،سید اکبر را از صحنه
حاکمیت شغنان ،برون اورد .عبدالرحمن خان بار مجدد شغنان را در سال ١٨٩٣م ،.به تصرف خود در میاورد ،و میر شغنان
یوسف علی شاه را به گروگان میگیرد و در کابل نظربند میکند .بعد ان همه افراد بانفوذ و صاحب صالحیت شغنان به
عبدالرحمن خان بیعت میکنند و برخی از افراد را بحیث غالمبچهها ،به وی به شهر کابل میفرستند تا خدمت دربار شاهانه را
انجام دهند .عبدالرحمن خان ،غالم بچه ها را به حضور پذیرفته و انها را در کابل شامل مکـتب حربی میکند تا باشد مصدر
خدمت بهتر و بیشتر شاه شوند و به وی برای همیش وفادار باقی بمانند و از حاکمیت دست داشته او دفاع بیدریغ نمایند.
جنرال محمدعلی خان ،قوماندان عمومی پولیس در سال ١٩٦٠م .یکی از جمله فرزندان ان افرادی است که در زمان
عبدالرحمن خان منحیث غالمبچهها به کابل اورده شدند ،که همه شان باشنده دهکده بهشار هستند ،و اکنون هم بسا از انها
در ناحیه چهلستون شهر کابل ،در اطراف پل حسن ،که به گوساله معروف است ،زندگی میکنند .امیر در سال
١٨٩٣م،.منطقه واخان را به تصرف دراورده و غفور خان قرغز را بحیث استاندار واخان ،تعیین و علی مردان خان را که بحیث
رئیس و حاکم اصلی این منطقه ایفای وظیفه میکرد،خلع نمود .بعد از مرگ عبدالرحمن خان در سال ١٩٠١م،.پسرش حبیب-
هللا خان به تخت سلطنت نشست ،و کشور را الی سال ١٩١٩م،.در حاکمیت خود داشت .بعد از مرگ امیر عبدالرحمن الی
زمان امیر امانهللا خان ،شغنان دارای دشواریهای معین خود بود که در نتیجه سیاستهای جزمگرایانه حکومتها  ،باورها و
عقاید ،به میان امده بود ،که باعث انگیزش مردم بر علیه حاکمان محلی و منطقوی شد ،که میتوان از اغتشاش محرم که به
(بلوای محرم) ،معروف است ،نام گرفت .من در اینجا با امکانات دستداشته ،و استفاده از منابع داخلی و خارجی ،به شمول
منابع روسی ،اردو ،انگلیسی ،فارسی ،و تاجیکی ،موفق شدم چیزی را برای نسل جوان اینده شغنان به نگارش گیرم تا باشد
مردم ما با تاریخ کوچکش به باد فراموشی سپرده نه شده باشد.رویداد شغنان  -روشان انقدرهم مورد توجۀ پژوهشگران انزمان
قرار نگرفته بود ،زیرا از یکطرف در حدود و ثغور نهایت محدود جغرافیای سیاسی صورت گرفت و از جانبی هم بهحیث یک
تحرک خودجوشای که بر مبنای تفکر و تعقل سیاسی به میان امده باشد ،وجود نداشت .عالوه بران منطقه انقدر دور افتاده
بود که برای وسایل جمعی و یا عالقه مندان میدان پژوهش و یا هم اهل سیاست انزمان ،به ویژه نگارندگان برونمرزی،
هیچگونه زمینه مساعد نبود .از این سببتنها نوشتههای اختصارگونهای که در انگیزش احساسات سهیم بوده باشند و نقش زمانی
و مکانی را ایفا کرده بتوانند ،مرقوم گردیدهاند که حتی در برخیاز اسناد و مدارک معتبر ملی و فراملی هم درج نه شدهاند ،به جز
از اسناد و مدارکای که درارشیف حزب کمونست اتحاد شوروی سابق ،جهت خوداگاهی مسئولیت دیپلماتیک و وظیفه
استخبارات کشور ،درج شده است .عالوه بران قابل یاداوری است که حتی درارشیف افغانستان نیز ازان چیزی به نظر نمیاید،
و درمیان قشر تحصیلکردۀ ان زمان شغنان و حتی روشنفکران و یا هم محسنسفیدان امروزی این ناحیه نیز چیزی به گونۀ
مستند و نگارشیافته وجود ندارد .تنها انهایــی که مسنتر و به انزمان ارتباط خاطره وی دارند ،مسایل گسیخته ،جسته و
ریخته را به طور شفاهی به قصهخوانی مینشینند .شغنان در انزمان مانند امروز ،به استقامت و یا "کریدور" واخان  -پامیر
اهمیت نهایت خارقالعاده برخوردار بود .یکی از دالیل هم َ
قرارداشت که از هر نگاه از ّ
مسالۀ موجودیت راه تاریخی ،فرهنگی و
تجاری ابریشم بود که از این منطقه عبور میکرد .این ناحیه از نقطۀ نظر زبانی زیر اثر مستقیم زبان فارسی -دری قرار داشت .از
نقطۀ نظر بینش و باورهای دینی به شاخۀ اسالم شیعی ،ارتباط دارد ،و از نقطۀ نظر جغرافیای زندگی اجتماعی -اقتصادی در
زمرۀ منزویترین مردمان افغانستان به شمارمیایند .برای مدتهای طوالنی سنتهای عقیدتی مردمان پامیر به شمول شغنان-
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روشان ،بر بنیاد سنتها و رسوم مترقی ،تجددپسند ،جمعگرا ،سلمنواز وعقالنی داعی سترگ و ّ
حجت سرزمین خراسان ،پیر
شاه ناصر خسرو قبادیانی -مروزی ،بالوسیلۀ ماذونان اکبر و اصغر ،پیرها و خلیفهها که مجریان باورهای دینی بودند ،به پیش
برده میشد .در این اواخر برخی از نویسندگان معاصر در نگارشهای شان سعی به عمل میاورند تا برمال سازند که گویا،
مردمان فالت پامیر از نقطۀ نظر عقیدتی ،مدت زمان نهایت طوالنی را در نظام تقیه به سر بردهاند ،که البته از نقطۀ نظرشرایط
محیطی ان منطقه درست نیست ،زیرا تنها برخی از سنتها ورسوم جماعت مذکور از انظار دیگران ،و انهم بخاطر مصؤنیت
عقیدتی پنهان بود ،در غیر ان به همگان واضح بود که مردمان ان دیار پیرو کدام کیش و ائین بودند .اکنون نیز اکـثر جماعت
اسیا جنوبی ،اسیای مرکزی ،افریقای شرقی ،و جماعتهای هندو -پاک نیز در پنهاننگهداری سنتهای ویژۀ خود ،از انظار
دیگران ،صادقاند تا باشد که در عدم دموکراسی عقیدتی زیر فشارهای غیرمترقبه دیگراندیشان ،قرار نگرفته باشند .یکی از
ویژگیهای رسوم و سنتهای فرهنگی -عقیدتی و باورهای این طریقه ،این است که مجریان امور مذهبی به امور سیاسی و
دولتداری ،در مداخله قرار نمیگیرند ،و تنها مصروف پیشبرد وطایف باطنی و تحقق هدایات یزدانی از طریق علم و فهم
خویش در میان مردماند .مزید بران انها در فراهماوری هر گونه تسهیالت امور میان مردمی ،قومی و دولتی نقش به سزایــی دارند.
انها ً
بعضا صرف منحیث افراد میانجی میان مردم و نظام حکومتداری به کارزار اجتماعی خود ادامه میدهند ،که به مفهوم
دیگر انها فقط مفسرین منافع پیروان خود ،بر اساس قوانین و اصول مروجۀ زیست اجتماعی در یک جامعۀ انسانیاند .مردمان
منطقۀ شغنان -روشان بخاطر نبود یک اقتصاد منظم و تولیدات سیستماتیک ،همواره از فشارهای گوناگون حاکمان و
دولتمداران وقت ،از ناحیۀ جمعاوری مالیات برعایدات ،به ستوه امده بودند .عالوه بران مسایل زبانی نیز انها را به حد کافی به
رنج و مشقت سردچار ساخته بود .بطور مثال ،مردم ان مرز و بوم به زبان فارسی -دری ،انگونه که الزم است ،تکلم کرده نمی-
توانند ،چه رسد به انکه نصاب اموزشی مکاتب به سایر زبانها باشد که بدون تردید به باراورندۀ دشواریها در زمینۀ اموزش
میگردد .و باید گـفت که حتی زبان فارسی -دری برای شان حیثیت زبان دوم را دارد .در ماه اپریل سال ١٩٢۵میالدی ،تعداد
کـثیری از ساکنین ناحیۀ شغنان  -روشان بدخشان کوهی افغانستان به قرارگاه حاکم محلی شغنان ،محمد طاهر خان حمله
نموده و اورا دستگیر مینمایند .روز دوم به تعداد  ٨٠٠تن از قیامکنندگان که دارای سالحهای بخصوص سنتی خود بودند،
قلعۀ برپنجه را محاصره نموده و جریان اب اشامیدنی پرسونل و قرارگاه قلعه را قطع مینمایند .اغتشاش الی سیزدهم اپریل سال
 ،١٩٢۵ادامه پیدا میکند .در این جریان برخی از قیامکنندگان از حکومت محلی تاجیکستان که در انوقت به اتحاد شوروی
سابق مدغم گردیده بود ،طلب کمک و حمایه مینمایند ،اما به درخواست انها پاسخ مثبت ارائه نگردید .در شب سیزدهم
اپریل همان سال ،نظامیان قلعۀ برپنجه طی مانور مخفیانۀ نطامی ،قیامکنندگان را به محاصره در میاورند .در این زمان حملۀ
دیگری از طرف دست ۀ نظامی حکومت اعلی اشکاشم که حیثیت مرکز را داشت ،توسط  ٢۵تن از اسپسواران ماهر و ً
تقریبا
اشنا با مسایل نظامی و جنگی ،به هدایت و حکم غندمشر گلمیر خان ،در برابر اغتشاشیون که تعداد شان ( ،)٨٠٠٠و ٢٠٠
خانه وار را تشکیل میدادند ،از دریای پنج که سرحد افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میدهد،غیر قانونی عبور نموده و به
منطقۀ ّ
سرحدی پامیرتاجیکستان شوروی انوقت پناهنده شدند .برخی از این خانوادهها هر انچه را در زندگی شان از اموال
منقول داشتند ،با خود انتقال دادند .همۀ پناهگزینان در منطقۀ پامیر بدخشان وابسته به حکومت شوروی در قلعۀ نظامی
بوشهر جابجا شدند .به ّ
مجردی که قیامکنندگان سرحد را عبور نمودند ،مسئولین حکومت شوراها که در پامیر جابجا بودند ،انها
را مطابق هدایت منابع دیپلماتیک خلع سالح نموده و انها را به برگشت مجدد به خاک شان مورد تشویق و ترغیب قرار دادند.
عالوه بران از انها خواسته شد تا از عبور و مرور سایر افراد وابسته به انها از طریق سرحدً ،
جدا جلوگیری بعمل اید .بهر حال
مسئلۀ یاد شده به حالت بحرانی خود رسید و چهار روز بعد از اغاز قیام ،عاملین ان از طریق منابع دیپلماتیک و استخبارات ،از
حکومت شوروی درخواست مالقات را نمودند که انهم با پاسخ منفی مقامات جانب مقابل ،روبرو شد .بعد از مدت نهایت
کوتاه ،به زودترین فرصت سه تن از مامورین عالی رتبۀ حکومت اعلی بدخشان ،با محمد ضیا خان ،حاکم اعلی فیض اباد،
مرکز بدخشان ،جهت مذاکره با اغتشاشیون ،وارد شغنان شد .اما نمایندگان بلواگران از هرگونه مالقات با موصوف ،ابا
ورزیدند .وضعیت اغتشاش کنندهها به مرور زمان از حالت بهبودی بیرون میرفت ،زیرا مسئولین حکومت شوراها دیگر قدرت
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کمکهای مالی وغذایــی به پناهگزینان را نداشتند و تالش صورت میگرفت تا نمایندهای را جهت حل و فصل این مسئله از میان
قیامکنندگان ،به شهر دوشنبه مرکز نوبنیاد تاجیکستان شوروی ،بفرستند ،زیرا از طرف قیام کنندگان یادداشت رسمیای به
دفترمرکزی شهر خارق سپرده شده بود .رهبری جمهوری تاجیکستان شوروی ،قبل از اینکه هیات اعزامی به شهر دوشنبه برسد،
همۀ مسایل را مورد بررسی و مداقه قرار داده و بجای انکه کاری کرده بتوانند ،در مشکوکیت شان پیرامون این مسئله افزایش
بعمل امد و در جستجوی ان شدند که چه چیزها اسباب وقوع این حادثه را فراهم ساخته و اقدام ما به مثابۀ همسایه و دوست
نزدیک در زمینه ،چگونه باید باشد .بر همین مبنا جهت وضوح بیشتر این مسئله طالب هدایت مفصلتر از امرین مقامات
صاحب اختیار شان در شهر مسکو شدند .در فرجام به چنین نتیجۀ موقتی رسیدند که" :برای جلوگیری از هر گونه مناقشه-
افرینی و دشواریهای الینحل بعدی ،نه تنها اینکه سالح و مهمات به انها داده نشود ،بلکه انچه را که انها منحیث سالح و
مهمات با خود دارند ،باید از نزد شان گرفته شود و به مراجع رسمی شوروی و یا حکومت افغانستان ،تسلیم داده شود".
بعدها انها باید مسایل ذات البینی شان را حل و فصل کنند .جهت ایجاد سهولت نسبی برای این دسته از مردمان و جابجاسازی
انها باید مناطق دور دست قابل کشت و زراعت در نظر گرفته شود .مقامات شوروی به این اندیشه بودند که شاید چنین اقدام
ازنقطۀ نظر سیاسی ،اجتماعی واقتصادی برای انها نافعتر باشد .یکی از چالشهای دشواری که قیامکنندگان در برابر حکومت
شوراها قرار دادند این بود تا انها همگان باید بحیث شهروندان کشور شوراها بدون قید و شرط پذیرفته شوند ،که البته تصمیم
روی ان از نقطۀ نظر سیاسی و مناسبات حسن نیت دیپلماتیک برای کشور شوراها دشوار به نظر میرسید .بلواگران استدالل
میکردند که تاجیکستان از نقطۀ نظر بینش تاریخی ،در حقیقت سرزمین خود انها است ،و اینکه ابرقدرتها و نیروهای
استعماری چنین انقسام را به وجود اوردهاند ،برای انها در این مقطع زمانی قابل پذیرش نبوده و دوراز اخالقیات اجتماعی
سیاسی و شیوۀ زرین همزیستی مسالمتامیز میان ملل و اقوام جهان به شمول افغانستان میباشد .مسئولین دوشنبه به این
اندیشه و تفکر رفتند که افراد را باید به مناطق دوردست فرستاد و یا اینکه به منطقۀ پامیر دوباره باز گردانده شوند و یا هم همۀ
انها به نحوی از انحا مورد تشویق قرار گیرند تا به افغانستان دوباره بر گردند زیرا حکومت و مردم تاجیکستان نیز دیگر توان
مادی و مالی ندارند که جهت سپری نمودن زندگی یومیه ،چیزی را در اختیار پناهگزینان ،قرار دهند .بعد از مباحثات و مذاکرات
طوالنی و متعدد ،به این نتیجهگیری دشوار و مشحون از مسایل ناهنجار برای قیام کنندگان رسیدند که انها باید دوباره به میهن
ابایــی شان برگردند ،و انهم هرچه عاجلتر تا به این فرایند دشوار نقطۀ اختتام گذاشته شود .در انزمان تبلیغات ً
تقریبا مشابه
دیگری نیز از طرف زمامداران افغانستان راه اندازی شده بود .به تاریخ دوم ماه می سال ١٩٢۵هیات عالیرتبۀ دولتی افغانستان
جهت مالقات با قیام کنندگان و بررسی هرچه بیشتر و ژرفتر این مسئله ،داخل پامیر گردیده و با قیامکنندگان در محلی که قرار
داشتند ،داخل مفاهمه شدند .اعضای کمیسیون یادشده که از مرکز خاناباد وارد پامیر شده بودند ،فرمان شاه امانهللا را به
اغتشاشیون قرائت نمودند که در بخشی از ان چنین امده بود که حکومت افغانستان بدون در نظرداشت دشواریهایــی که در
نتیجۀ این گونه اقدام ناعاقبتاندیشانه برای مردم و اهالی و حکومت افغانستان وارد شده است ،در برابر تقصیرات انها از عفو
و بخشایش کار گرفته و میل دارد تا انها به وجه احسن و بدون هیچگونه تشویش به افغانستان دوباره برگردند .در نتیجه
مذاکرات مقامات شوروی و افغانستان ،هر دو با این نتیجه رسیدند تا  ٨۵در صد از قیامکنندگان به گونۀ فوری در جریان یک
هفته به محل اصلی شان برگردند .مادامیکه َ
هیات یا بهتر بگوئیم نمایندۀ قیامکنندگان شغنان -روشان ،به تاریخ  ٢۵جون سال
 ،١٩٢۵به شهر دوشنبه رسیدند ،رهبری تاجیکستان شوروی نتوانستند چیزی را برای انها انجام دهند و تنها اظهار نمودند که
گویا برگشت مصؤن انها را تضمین مینمایند و بدون قید و شرط شامل همگان میگردد .فیصلۀ یادشده توسط نمایندۀ حکومت
شوروی وقت اقای (زینو مینسکا) که در تاجیکستان مستقر بود ،و به حیث رئیس دیپارتمنت امور دیپلماتیک ایفای وظیفه
میکرد ،چنین انعکاس یافته است" :باید دانست که کشف و افشای این قسمت از بدخشان افغانستان برای دیگران ً
کامال
نادرست و یک عمل غیرعاقالنه و دیوانهوار به نظرمیرسید .زیرا که این منطقه هنوز یک ناحیۀ مصؤون و نامکشوف بوده ،و
حفظ حالت فعلی ان زمینه را برای ما مساعد خواهـد ساخت تا ازاین طریق به شیوۀ نهایت سهلامیز از طریق زیباک به منطقۀ
چترال ،درایندهها برسیم" .دایرکـتیف و هدایتنامۀ رئیس عمومی کمیساریهای امور خارجه دولت شوراها ،اقای چیچرین که به
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تاریخ  ٢۵اگست  ،١٩٢۵در مسکو صادر شده بود ،چنین اظهار نموده است" :رهبری مسکو نهایت متاسف است از حالتی که
در شغنان  -روشان به وجود امده است ،دیرتر اگاهی حاصل نموده یا در انتقال دقیق ان َتاخیر صورت گرفته است ،اما با
وصف انهم قسمتی از زمینهای المزروع محدود که به فاصلۀ دورتر ازسرحدات تعیین شده میان شوروی و افغانستان باشد ،در
اختیار انها گذاشته شود تا در انجا استقرار یابند .چیچرین توضیح میدهد که ما در اصل میل نداریم تا شاهد عبور تاجیکهای
افغانستان به تاجیکستان شوروی باشیم و یا انها را در زمینه مورد تشویق قرار دهیم .اما انانی که مرتکب چنین عمل شـدهاند،
دیگر نمیتوانند به داخل افغانستان جهت استقرار مجدد ،راه یابند ".رئیس عمومی نیروهای نظامی شوروی وقت مستقر در
تاجیکستان ،گراسیموف در یکی از مجالس خصوصی و محرم شان که به تاریخ  ٢٨ماه مارس سال  ،١٩٢۵انعقاد یافته بود،
چنین اظهار نظر میکند" :قدرت و قوت حاکمیت شاه امانهللا ،در حال تضعیف شدن است و شاید حکومت وی توسط
عبدالکریم خان از میان برداشته شود ،و این زمان و فرصت عالی است برای اتحاد مجدد مردمان منطقۀ بدخشان کرانه های
دریای امو ،بدخشان تاجیکستان و افغانستان" ،سفر هیات اعزامی قیامکنندگان به شهر دوشنبه ،نشان دهندۀ انست که
عاملین قضیۀ مذکور از حمایۀ غیرمستقیم و مکـتوم نیروهای حکومت شوراها مستقر درسرحدات میان افغانستان و تاجیکستان
برخوردار بوده و به اطمینان کامل و حتی بدون سادهترین استشارۀ نیروهای حکومتی و نظامی شوروی ،بلواگران هرگز اماده به
اقدام چنین عمل ،نمیشدند .بر بنیاد شواهد و مدارک معین مکـتوب شدۀ حکومت شوروی انوقت به این نتیجه میرسیم که
حکومت شوراها از این عمل اگاهی قبلی داشته و حکومت افغانستان نیز از طریق منابع و سرچشمههای دیپلماتیک و
استخبارات حکومت مرکزی افغانستان بعـدتر در جریان قرار گرفته است" .در تحلیل نهایــی وقایع یادشده در اواخر سال
 ،١٩٢۵گونهیابی گردیده و در فرجام چنین فیصله و تصفیه حساب دولتی در زمینه صورت گرفت" :در اصل تمام فرایند
بازگشت پناه گزینان افغانستان باید به صورت درست به سر رسد ،و انچه در مالقاتهای ویژۀ مقامات ذیصالح به فیصله رسید
این بود که ،همۀ مامورین و مسئولین سرحدی افغانستان به شمول قوتهای ژاندارم و پولیس ،به گونۀ کامل باید تعویض
گردد ،و نیروهای قبایلی به حیث محافظین در انجا مستقر شوند ،تا از عاملهای بعدی محیطی و ذاتالبینی در میان شغنانی-
ها صورت گرفته نتواند .و انانی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در انتظام قیام دخالت داشتند ،بدون استثنا باید به پرداخت
جرمانه مکلف شده و زیر کنترول مقامات ذیصالح حکومت اعلی بدخشان قرار گیرند" به تعقیب ان از کابل دسته ای از افراد
بحیث هیات فرستاده شده بودند که سرگروپـی هیات مذکور را یک تن از اهل هنود که شهروند افغانستان بود ،بدوش داشت،
تا با توزیع مبالغ هنگـفت بتوانند سر دستۀ اغتشاشیون یعنی اقسقال محرم بیک را دستگیر نموده و به حکومت مرکـزی
بسپارند ،اما هیچگونه معلوماتی در زمینه وجود ندارد که سرنوشت شان او را به کجا کشاند .برخیها معتقـداند که موصوف از
حکومت شوروی انوقت خواستار پناهندگی شد و انها نیز درخواست او را پذیرفته بودند ،اما افراد دیگری به این اعتقـاد اند که
وی هنگام محاصره قلعۀ برپنجۀ شغنان که مرکز حکومت اعلی بود ،توسط نظامیان دستگیر و به قتل رسیده است .امروز
منابع متعدد و حتی مؤثق و بااعتبار داخلی و برونمرزی افغانستان به این عقیدهاند که اسباب بروز قیام شغنان  -روشان را
تداوم بینظمی ،بیعدالتی وفشارهای ناهمگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،عقیدتی ،نژادی و محیطیای بود که درزمان
زمامداران ان وقت بر مردم ان مرز بوم ،روا دیده شده بود .اگر چه سازماندهی قیام یادشـده انقدر هم خودجوش نبود اما باید
اعتراف کرد که از اثرات ،تحوالت و تحرکات بیرونی هم فارغ نبوده و بدون تردید دارای اهداف سیاسی و شاید هم ایدیولوژیک را
در قبال خود داشت .این ناحیۀ بدخشان از نقطۀ نظر موقعیت جغرافیای سیاسی خود برای کشورهای همسایه به ویژه روسیه از
ّ
اهمیت بسزایــی برخوردار بود .و متناسب به ان حادثۀ شغنان زمانی به میان میاید که حکومت شوراها میل داشت ،روابط
حسنه و همسایگی نیک را با دولت افغانستان ،بدون در نظرداشت برخی از سؤ تفاهمات و عدم حسابگیری دقیق ان ،برقرار
نماید .مسایل شغنان  -روشان نشاندهندۀ ان بود که گویا حکومت شوروی دران وقت انتخابی دشوار را متناسب با وضعیت
افریده شده با چالشهای فراوان ،در پیش گرفت .یکی از مسایلی که در انوقت حکومت شوروی را در دشواری بیشتر قرار داد،
موضوع تهیه و تدارک مواد غذایــی ،محل و مکان زیست برای قیامکنندگان بود که درخواست پناهندگی دایمی را از دولت
شوراها مینمودند .زیرا در انزمان اقلیتهای نژادی و عقیدتی ناحیۀ شغنان  -روشان ،هنوز هم در حالت دشوار اقتصادی قرار
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داشتند که البته این مسئله به مثابۀ معضلۀ بنیادی برای مدت زمان زیادی ادامه داشت .در سال ،١٩٢٩بسا از مردمان مناطق
شمال افغانستان ،و برخی از مردمان مناطق سرحدی ،در برابر رژیم میانهرو و انعطاف پذیر شاه امانهللا ،دست به اشوب و
اغتشاش زدند .اکنون بعد از روشن شدن اکـثر مسایل سیاسی افغانستان به ویژه در سه دهۀ اخیر ،به چنین نتیجه میرسیم که
در دربار شاه امانهللا نیز بودند افرادی که برای احراز قدرت و یا هم بخاطر تعویض رژیم به یک نظام بهتر نسبی که در ان
اندیشه های سیاسی و دموکراتیک به منصۀ اجرا گذاشته شوند ،تالش نموده بودند .رهبری حکومت منطقوی شوراها که به گونۀ
نسبی از شاه طرفداری میکرد ،نیز به منظور افرینش ارامی در مناطق مذکور ،جهت حمایه از حکومت امانی ،به شکست
مواجه شدند و چیزی را به منصۀ اجرا گذاشته نتوانستند ،که حـداقل میتوانست باعث افرینش مناسبات حسن نیت میان
افغانستان و کشورهای همسایه ،گردد .حوادث شغنان در حقیقت بیانکنندۀ مناسبات دوجانبه دولتین بود که در سال-
 ،١٩٢٠میان حکومت شوراها و دولت شاهی افغانستان برقرار شده بود .بلشویکها سعی نمودند تا افراد عالقهمند به بینش و
اندیشههای سوسیالیستی را در مناطق سرحدی افغانستان ،تنظیم نمایند تا در ایندهها بتوانند از ان به حیث منابع و مراجع
تکـثیرکننده و گسترشدهندۀ چنین اندیشهها و مقاصد در امر اثربخشی به جنبشهای چپ و دموکراتیک ،نقشی را ادا کرده
بتوانند .به گونۀ مثال افرینش حلقۀ سیاسی و سوسیالیستی در استان هرات و در میان افرادی که شامل حلقۀ فعالیتهای پان
اسالمیسم شاه امانهللا که از طریق کنفرانس اسیای مرکزی به فعالیت دراورده شده بود ،نیز یکی از مسایل عمدۀ انزمان به
شمار میرفت .قیامکنندگان شغنان -روشان ،در حقیقت برنامۀ عمومی شاه امانهللا را مورد انتقاد قرار نمیدادند ،بلکه انها در
برابر دستگاه ضعیف کاری ان در مناطق و مرکز ،به اعتراض برخاستند .عالوه بران ،قیامکنندگان بخاطر اینکه شاه و به ویژه
دستاندرکاران حکومتیاش در منطقه نمیتوانند سیاست اصالحطلبانۀ او را در سراسر کشور مورد تطبیق قرار دهند ،لذا جهت
تطبیق عدالت اجتماعی و افرینش اسایش در محیط نهایت محدود خود شان ،دست به اقدامات و قیام عملی زدند .مسئلۀ اخر
اینکه ،قیامکنندگان درخواست (استدعـا نامۀ) رسمیای را به نمایندۀ حکومت ستالین در جمهوری تاجیکستان شوروی وقت،
با متنی پیشکش نمودند که دران چنین امده است" :در نتیجۀ وارد اوردن فشارهای ناهمگون حکومت افغانستان ،تشتت،
دهشت و وحشت بیحد و حصر مامورین حکومتی ،با وصف هرگونه تحمل رنج و عذاب ناشی از پالیسیهای غیرعادالنۀ نظام
موجود در افغانستان ،در مقطع زمانیایکه برادران تاجیکستان ما ،در شرایط صلح وارامش زندگی بسر میبرند ،سال گذشته
درخواست طویلی را به مقام جوزف ستالین ارایه نموده بودیم تا باشد همۀ ما را در قلمرو حکومت شوراها به حیث ساکنین
دایمی پذیرا شوند ،تا بتوانیم از گزند و حوادث روزگار در امان بوده و از اسیب گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،عقیدتی،
اقتصادی ،نژادی و ظلم و استبداد قومی و منطقوی ،در امان باشیم .درخواست ما به مقامات صاحب صالحیت حکومت
شوراها در شهر خارق هیچگونه نتیجۀ عملی را در اختیار ما قرار داده نتوانست .بعد از پیشکش مطالب شفاهی به حکومت که
بدون نتیجه باقی ماند ،باعث ژرفا و گسترش هرچه بیشتر فرایند مبارزۀ ما در زمینۀ مسایل یادشـده گردید .امسال بسا از بزرگان
و محسنسفیدان ما در نتیجۀ فشارهای متعدد و ناهمگون حکومت افغانستان ،جانهای عزیز شان را از دست دادهانـد .از
همین سبب که تعداد ما به ( )٨٠٠٠تن اعم از مرد ،زن و اطفال میرسد ،خانه و کاشانۀ خود را ترک نموده و از حکومت
شوراها در تاجیکستان ،در خواست پناهندگی نمودیم ،اما دوباره با همان پاسخ منفی روبرو شدیم .انها حتی اظهار میکنند که
گویا به انها هدایت داده شده بود که بگذار نخست قیام را اغاز کنند و بعد کمکها را در اختیار شان گذاشت .چون از دوستان
خویش در شهر خارق ،هیچگونه پاسخ مثبت در یافت نکردیم ،لذا به شما دوستان شهر دوشنبه که مقام عالی این منطقه را
دارنده هستید ،مراجعه نمودیم چیزی مثبت را از شما به استماع نشینیم .خواهشمندیم تا مایان را از زیر یوغ اسارت انها رها
نموده و بحیث شهروندان دایمی این کشور برادر مورد پذیرش قرار داده ممنون سازید .ما فقط دو ماه قبل به این ساحۀ
کوهستانی و محل نظامی امدیم که در ان بجز از علوفه دیگر چیزی به نام وجود نداشت ،و عالوه بران تا هنوز هیچ جوابی را نیز
از مقامات صاحب صالحیت و قوماندانی نظامی شهر دوشنبه ،بدست نه اوردهایم .با تحریر معروضۀ موجود به مقام شما جهت
ارائه پاسخ مثبت و یا منفی در زمینه ،در انتظار همکاری دوستانه و رفیقانۀ شما بودیم و هستیم .برای همۀ ما باید اجازه داده
شود تا مانند برادران و خواهران همکیش و همائین خود در این جا در تاجیکستان ،در این خاک و سرزمین مشترک پیشینیان
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ما در صلح و صفا و صمیمیت زندگی را به سر رسانیم .قابل یاداوری میدانیم ،انچه را که با خود اورده بودیم و یا انتقال دادیم،
همۀ ان ختم گردیده و هیچچیز دیگری را برای تغذیه خود ،اهل و اوالد خود ،نداریم .اکـثر افراد در میان ما محسن سفیدان،
اقسقالها ،و اطفالاند ،که مواظبت از انها نهایت دشوار است .از این سبب امروز سرنوشت ما به گونۀ واقعی در دست شما
قرار داشته و به شما وابسته میباشد ،تا استدعا نامۀ ما را مورد تائید قرار داده و یا انرا جواب رد دهید١٣٠٤ ".هجری -شمسی
مطابق ١٩اشوری ،سال .١٩٢۵
ً
طبیعتا مظالم عبدالرحمن بر اسماعیلیان افغانستان نیز بی سابقه بوده است .در سال  ١٣٠۵ھ.ش .اسماعیلیان به دلیل
اسماعیلی مناطق ترکمان ،پارسا و شیخ-
استنکاف از پرداخت مالیات ،توسط عبدالرحمن تحت تعقیب قرار میگیرند .هزارههای
ِ
علی (مناطقی در والیت پروان) سرکشی میکنند و با حاکم محلی خود درگیر میشوند و او را زندانی میکنند .در سال -١٣٠٦
عمدا از جایــی به جایــی کوچ داده میشوند .این مناطق ً
ھ.ش .مناطق که اسماعیلی نشین بودند ،توسط دولت سرکوب و ً
عمدتا
در والیت بدخشان بوده است (مثل رستاق ،شغنان ،روشان ،حضرت امام و .)...اسماعیلیان ،یا به تعبیر مال فیض محمد
کاتب هزاره« ،هزارههای اغاخان محالتی مشرب» ،از مناطق شیخعلی و تالـهوبـرفک در سال ١٣٠٧ھ.ش .به ّ
تمرد از حکومت
دولتی
پرداختند و در پـی ان ،حکومت به سرکوب انان میپردازد و در این سرکوب ،غیر اسماعیلیان منطقه نیز به کمک نیروهای ِ
اعزام شده از کابل بر میخیزند .پس از مدتی در همین سال درگیری شدید دیگری بین نیروهای دولتی و اسماعیلیان از طوایف
«کرمعلی»« ،علیجم» و «نیک پـی»(از هزارههای شیخعلی) اتفاق میافتد .در ادامه جنگهای شدید ،سرانجام هزارههای
اسماعیلی به سنگالخ ها و مغاره های کوهها پناه میبرند و عبدالرحمن دستور میدهد که جنگجویان دولتی همه اموال ایشان را
تملک کنند و اسیران را به کابل بفرستند .دو درگیری شدید دیگر نیز در همان سال بین اسماعیلیان شیخعلی و نیروهای اعزامی
دولتی از کابل پیش میاید و در نتیجه ،حکومت عـدهای از هـزارههای اسماعیلی را از شیخعلی به فیضاباد بدخشان ،چندین
خانواده را به دره نعلبک دواب و تعدادی ازخانودههای اهل ترمیشی را به بلخ و مزارشریف تبعید میکند و عـدهای هم به کوهها
پناه میبرند .برخی از اسماعیلیان شیخعلی نیز به گرشک و لهوگرد درهرات تبعید میشوند و تعدادی هم درکارگاههای پردهبافی،
کرباسبافی ،کارخانه های چرمگری و حکاکی به حیث برده و غالم به کار گمارده میشوند .در سال  ١٣٠٨ھ.ش .نیز بین
نیروهای دولتی و اسماعیلیان هزاره شیخعلی درگیری پیش میاید که در اثر ان ،اسماعیلیان به شدت سرکوب میشوند وبه
افسران دستورداده میشود که ،اموال ،حیوانات ،زنان و دختران ایشان را به تملک گیرند .اما این خودسری افسران ظاه ًرا
مورد پسند عبدالرحمن واقع نمیشود و دستور به بازگرداندن اموال و زنان و دختران اسماعیلیان میدهد .اسماعیلیان که دیگر
رمقی برای مقابله با دولت نداشتند ،با هر وسیله ای می خواستند حکومت را از خود راضی کنند؛ به همین جهت ،اموالی را که
افسران و نظامیان از انها به تاراج برده بودند ،حتی پس از دستور عبدالرحمن به بازگشت ان ،به حکومت و شاه بخشیدند تا
شاید باعث دلنرمی حضرت واال نسبت به خودشان شوند ،این همه مظالمات و حق تلفیها سبب گردید که اسماعیلیان
افغانستان نه تنها نتوانستند اصول طریقه شان را علنی و اشکارو بلکه انواعافسانه ها و شایعات را به ایشان نسبت داده شده
است.
رزم سامانیان در برابر بینش قرامطه در اسیای میانه :
ستارهی اقبال داعی نسفی و سازمان دعوت در خراسان و ماوراءالنهر ،پس از قیام سربازان ترك كه با علمای سنی حكومت
سامانی متحد بودند ،رو به افول نهاد .تحت فرماندهی پسر و جانشین امیر نصر دوم یعنی نوح بن نصر (۳۴۳-۳۳۱ھ .ق.
۹۵۴-۹۴۳/م ،).نسفی و وابستگان نزدیكش در بخارا در سال ۳۳۲ھ .ق۹۴۳/ .م.اعدام شدند و پیروان دینی انها مورد
شدیدترین ازار و شكنجه قرار گرفتند .در این دوران ،علمای سنی مذهب حكومت سامانی برعلیه «بدعتگذاران» قرمطی اعالن
جهاد كردند .اما با وجود این فشار و مانع عظیم ،دعوت در خراسان و ماوراءالنهر تحت رهبری پسر نسفی ،مسعود ملقب به
دهقان و پس از وی داعیان برجستهی دیگر که مهمترین انها ابویعقوب سجستانی بود تداوم یافت.در این اثنا ،ابوحاتم رازی در
طی سالهای ۳۱۰-۳۰۰ھ .ق۹۲۳-۹۱۲/ .م .به عنوان پنجمینداعی ری ،مسئولیت را به عهده گرفت .او دعوت را به اذربایجان و
دیلم كه در قرون میانه شامل تعدادی از والیات حاشیهی خزر از جمله دیلمان ،گیالن ،طبرستان (مازندران) و گرگان میشد،
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ً
مخصوصا در دعوت چند تن از حكمرانان محلی به مذهب اسماعیلی كه نخستین انها احمد بن علی،
گسترش داد .ابوحاتم
حكمران ری در طول سالهای ۳۰۷-۳۱۱ھ .ق۹۲۴-۹۱۹/ .م .بود ،به موفقیت دست یافت .اما پس از تصرف ری توسط
سامانیان سنیمذهب ،ابوحاتم به طبرستان رفت و در انجا بر علیه امام زیدی ان محل ،الداعی الصغیر با اسفار بن شیرویه
(وفات۳۱۹ھ .ق۹۳۱/ .م).متحد شد .ابوحاتم ،شیرویه را به كیش خود دراورد و بزودی پیروان زیادی در طبرستان و دیگر
نواحی شمال ایران كه تحت حكمرانی این امیر دیلمی بود ،جذب نمود .ابوحاتم همچنین مرداویج بن زیار(وفات۳۲۳ھ .ق.
۹۳۰/م ،).فرماندهی سپاهیان اسفار را كه بعدها در مقابل ولینعمتش سر به شورش برداشته و سلسلهی زیاریان را در
طبرستان و گرگان بنیان نهاد ،به کیش خود دراورد .طبق گزارشات ،مناظرههای معروف میان داعی ابوحاتم و فیلسوف و
طبیب برجسته ابوبكر محمد بن زكریای رازی،در حضور مرداویج انجام گرفت .از قرار معلوم ابوحاتم نیز مانند نسفی به شاخهی
قرمطی مخالف تعلق داشته و امامت عبدهللا مهدی كه معاصر وی بوده را به رسمیت نمیشناخت .در واقع وی با ابوطاهر جنابی
رهبر دولت قرمطی بحرین در ارتباط بوده و همانند او در انتظار ظهور مهدی در سال ۳۱۶ھ .ق۹۲۸/ .م .بوده است .حتی
ممكن است ابوحاتم ادعای نیابت مهدی غائب را مطرح كرده باشد .به هر حال ،هنگامیكه ثابت شد موعد ابوحاتم برای ظهور
مهدی درست نبوده است ،مرداویج به مقابله با این داعی و جماعت وی پرداخت .سپس ابوحاتم به مفلح كه حكمرانی محلی در
اذربایجان بود پناه برد ،و در ان ناحیهی شمال غربی ایران ،در سال۳۲۲ھ .ق۹۳۴/ .م .درگذشت .با مرگ ابوحاتم ،قرمطیان
'اسماعیلیان' دچار اغتشاش و بینظمی شدند ،و ً
نهایتا رهبری انان به دست عبدالملك كوكبی ،از ساكنین گردكوه در نزدیكی
دامغان ،پناهگاه ایندهی اسماعیلیان نزاری ،و فرد دیگری به نام اسحاق كه در ری اقامت داشت ،افتاد .دومین داعی ذكر
ً
احتماال ابویعقوب اسحاق بن احمد سجستانی ،مرید و خلف داعی نسفی در خراسان بوده است.
شده،
تاثیر قرمطیان در خراسان و پاردریا (ماوراءالنهر) :قرمطیه در خراسان و ماوراءالنهر ،در قلمرو سامانیان در اواخر حکومتشان
تداوم یافت .اطالعات ناقصی در اثار داعیان نویسندهای كه بطور مخفیانه ،پس از نسفی و پسرش در سرزمینهای شرقی ایران
فعالیتمیكردند باقی مانده است .داعیانی چون ابوالفضل رنجور و عتیق ،و همچنین ابوهیثم احمد بن حسن جرجانی ،شاعر
و فیلسوف اسماعیلی اهل گرگان و شاگردش محمد بن سرخ نیشابوری در این دوره میزیستهاند .همچنین داعی گمنامی از
خراسان به نام ّ
ابوتمام كه به گروه معاند نسفی وابسته بود نیز در این ناحیه فعالیت میكرده است .پل واكر در مطالعات
اخیرش بیان میكند كه درواقعّ ،
ابوتمام افریننده اثری بوده كه به احتمال قوی ،تنها فرقهشناسی اسماعیلی در مورد مذاهب
اسالمی بوده است .مهمتر از همه ،باید به ابویعقوب اسحاق بن احمد سجستانی اشاره كنیم كه دعوت را در پایگاه اصلی
ً
احتماال رهبری دعوت در جبال را به عنوان جانشین ابوحاتم رازی ،و
فعالیتهایش یعنی خراسان و سیستان ،هدایت نمود .وی
نیز در عراق را بر عهده داشته است .همزمان با خلیفهی فاطمی امام المعز ،داعی سجستانی به عنوان یك ملحد به دستور امیر
صفاری سیستان ،خلف بن احمد (۳۹۳-۳۵۲ھ .ق۹۶۳-۱۰۰۳/ .م ،).اندکی پس از تکمیل اخرین کـتابش در سال ۳۶۱ھ .ق.
۹۷۱/م.اعدام شد.
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باب دوم

امپراطوری فاطمیان

نقش فاطمیان در یكپارچهسازی دعوت اسماعیلی:
عبدهللا مهدی (وفات ۳۲۲ھ .ق۹۳۰/ .م).و دو جانشینش در سلسلهی فاطمیان ،بیشتر مشغول استقرار و تحكیم حكومت
فاطمی در شمال افریقا بودند .در زمان خلیفهی چهارم امام المعز كه مصر را در سال ۳۵۸ھ .ق۹۶۹/ .م .به تصرف دراورده و
مقر حكومت فاطمی را به انجا منتقل كرد .همین بود که فاطمیان توانستند بطور مؤثرتری به فعالیتهای دعوت بپردازند .در هر
حال ،المهدی قبل از ترك دائمی سلمیه در ۲۹۸ھ .ق۹۰۲/ .م ،.ابوعبدهللا خادم را به عنوان نخستین داعی برجستهی
خراسانبه ان دیار اعزام كرد .داعی الخادم ،پایگاه مخفیانهی خود را در نیشابور در حدود سالها۲۹۰-۳۰۰ھ .ق۹۰۳-۹۱۳/ .م.
مستقر نمود .وی دعوت را به نیابت از عبدهللا مهدی گسترش داد ،در حالیكه پیش از او ،غیاث مذهب اسماعیلی را به نام
مهدی غائب ،محمد بن اسماعیل در خراسان معرفی كرده بود .در چنین اوضای گیجكنندهای بود كه هر دو فرقهی اسماعیلی در
خراسان شكل یافتند .همانگونه كه انتظار میرفت الخادم موفق شد در سال ۳۰۷ھ .ق۹۱۳/.م .توسط داعی ابو سعید شعرانی
تعدادی از افراد برجستهی ان والیت را به مذهب اسماعیلی دراورد .دیگر داعی مهم خراسان كه پیش از این نیز ذكر شد ،حسین
بن علی مروزی بود كه امیری خوشنام در تاریخچهی سلسلهی سامانی محسوب میشد .در زمان وی ،پایگاه والیتی دعوت ،از
نیشابور به مروالرود 'باالمرغاب امروزی در شمال افغانستان' منتقل شد .داعی مروزی ،محمد بن احمد نسفی كه حكیم و
فیلسوفی دانشمند و از اهالی حومهی نخشب (عربی :نسف) ،شهر كوچكی در اسیای میانه بود ،به عنوان جانشین خود تعیین
نمود .داعی نسفی كه معرفی نوعی فلسفهی نوافالطونی به تفكر اسماعیلی را به وی نسبت میدهند، ،مقر دعوت را به
ماوراءالنهر منتقل کرد تا مطابق توصیهی داعی قبل از او ،مقامات بارگاه سامانی را به مذهب اسماعیلی در اورد .نسفی پس از
مدت كوتاهی اقامت در بخارا پایتخت سامانی 'ازبكستان امروزی' ،به سرزمین اجدادی خود ،نخشب بازگشت ،زیرا از انجا در
نفوذ به الیههای درونی حكومت سامانی موفقتر بود .سپس در بخارا سكنی گزیده و با كمك افراد ذینفوذی كه به كیش
اسماعیلی دراورده بود از جمله اشعث وزیر دربار ،در دعوت امیر جوان سامانی ،نصر بن احمـد (۳۳۱-۳۰۱ھ.ج ق-۹۱۴/ .
۹۴۳م ).توفیق یافت .نسفی به پشتوانهی موفقیتهایش ،اشكارا در بخارا به موعظه و سخنرانی پرداخت و در همان حال،
دعوت را از طریق یكی از داعیان زیردستش به سیستان 'عربی :سجستان' گسترش داد .داعی نسفی بار دیگر مهدویت محمد بن
اسماعیل را در كـتابالمحصول كه شامل نظریهی جدیدی از کیهانشناسی مبتنی بر فلسفهی نوافالطونی نیز میشود تصدیق
نمود .به نظر میرسد كـتاب المحصول نسفی بطور گسترده مورد پذیرش محافل قرمطی قرار گرفته و نقش عمدهای در اتحاد
قرمطیان سرزمینهای ایران كه بر عکس قرمطیان بحرین ،فاقد رهبری مركزی بودند ،داشته است .تاسیس خالفت فاطمی در
سال ۲۹۷ھ .ق۹۰۹/ .م .در شمال افریقا ،اوج موفقیتاسماعیلیان اولیه را رقم زد .سرانجام ،دعوت سیاسی مذهبی
اسماعیلیه ،به استقرار حكومت یا دولتی منجر شد كه بیش از دوقرن و تا سال ۵۶۷ھ .ق۱۱۷۱/ .م.دوام یافت .در واقع
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پیروزی فاطمیان بیانگر این بود كه پس از انتظاری طوالنی ،ارمان شیعی كه بعد از حكومت كوتاه اولین امام شیعیان علی بن
ابیطالب (وفات ۴۰ھ .ق۶۶۱/ .م).با شكستهای مكرر ناكام مانده بود ،اكنون به وقوع پیوسته بود .امامان فاطمی در راستای
رسالت جهانیشان ،پس از عهدهدار شدن قدرت ،دعوت خود را متوقف نكردند .اما تنها در نیمهی دوم قرن پنجم/یازدهم بود
كه داعیان فاطمی در سرزمینهای مركزی و شرقی اسالمی توانستند جمعیت روزافزونی را در قلمرو عباسیان و گماشتههای بویه و
سلجوق انها ،و نیز ممالك تحت حكمرانی صفاریان ،غزنویان ،و دیگر سلسلههای مشرق ایرانزمین را به ائین اسماعیلی
دراورند .این نوكیشان ،خلیفهی فاطمی را به عنوان امام زمان راستین شیعی پذیرفتند .همهی جوامع قرمطی باقیمانده خارج از
بحرین نیز از هم پاشیده ،و یا بیعت خود را به دعوت اسماعیلی فاطمی به مركزیت شهر زیبای قاهره كه توسط خود فاطمیان بنا
شده ،برگرداندند .داعیان فاطمی كه به عنوان متخصصین الهیات در مؤسسات اموزشی ویژهای در قاهره تعلیم دیده بودند،
همزمان دانشمندان و نویسندگان جماعتشان نیز محسوب میشدند .انها متون كالسیك ادبیات اسماعیلی در مورد بسیاری از
موضوعات ظاهری و باطنی را تهیه نموده و همچنین تاویل یا تفسیر باطنی را تا كاملترین ح ّـد ان توسعه دادند .داعیان دوران
فاطمی ،بویژه انهایــی كه بطور سری در سرزمینهای ایرانی فعالیت میكردند ،همچنین سنتهای عقالنی ممتازی را بوجود اورده
و سهم مهمی در تمدن اسالمی ایفا نمودند.
گسترش دعوت اسماعیلی به رودبار الموت :بدلیل موفقیتهای ابوحاتم در دیلم بود كه دعوت ،به رودبار الموت یا دیلمان كه
پایگاه سنتی سلسلهی گمنام جستانی بود نیز گسترش یافت .یكی از نخستین حكمرانان جستانی به نام وهسودان بن مرزوبان،
در حدود میانهی قرن سوم/نهم ،قلعهی الموت را كه بعدها پایگاه مركزی حكومت و دعوت اسماعیلیهی نزاری شد بنا نهاده
بود .جستانیان بطور سنتی ،از تشیع و حكمرانان زیدی علوی در طبرستان حمایت میكردند .مهدی بن خسرو فیروز معروف به
سیاهچشم ،كه اندكی پس از سال ۳۰۷ھ .ق۹۱۹/ .م .بر پدرش در قلعهی الموت غلبه كرد ،نخستین جستانی بود كه
اسماعیلیه را به شكل قرمطی و ناموافق ان پذیرفت .پس از شكست خوردن از محمد بن مسافر ،مؤسس سلسلهی قدرتمند
مسافری در دیلم ،سیاهچشم در سال ۳۱۶ھ .ق۹۲۸/ .م .به همراه همكیشان خود به اسفار بن شیرویه پناه برد .اما خیلی زود
به دست اسفار كه در ارزوی افزودن رودبار به قلمرو خویش بود ،به قتل رسید .پس از سیاه چشم ،جستانیها تحتالشعاع
سلسلهی نیرومند مسافری یا ساالری كه بر بخشهای مختلف دیلم و نیز اذربایجان و اران حكومت می كردند ،قرار گرفتند .در
سال۳۳۰ھ .ق۹۴۱/ .م .محمد بن مسافر مؤسس سلسلهی مسافریان كه قلعهی شمیران در طارم را در اختیار داشت ،توسط
پسرانش وهسودان و مرزوبان ،معزول شد .هر دو نفر این مسافریان توسط داعیان ری به مذهب اسماعیلی پیوسته بودند ،و
مدارك سکهشناسی متعلق به سال۳۴۳ھ .ق۹۵۴-۹۵۵/ .م .تایید میكند كه انها به قرمطیه وفادار بوده و به مهدویت محمد بن
اسماعیل به جای امامت خلیفهی فاطمی همعصرشان ،المعز ،اعتقاد داشتهاند .وهسودان بن محمد (۳۳۰-۳۵۵ھ .ق-۹۶۶/ .
۹۴۱م).در شمیران ماند و بر طارم حكومت كرد ،در حالیكه برادر قدرتمندتر وی مرزوبان (۳۴۶-۳۳۰ھ .ق۹۵۷-۹۴۱/ .م،).
خیلی زود اذربایجان و اران ،و نیز ارمنستان و دیگر بخشهای قفقاز را الی دربند تسخیر كرده و از محل استقرارش یعنی اردبیل
در شمال غربی ایران ،شروع به حكمرانی بر قلمرو گستردهی مسافریان نمود.پس از انقراض ساجدیان كه از طرف عباسیان
حكومت میكردند در سال ۳۱۷ھ .ق۹۲۹/ .م ،.اذربایجان صحنهی كشمكش میان حكمرانان مستقل محلی گردید؛ یكی از
ً
واحتماال یكی از افرادی بود كه توسط داعیان به ایین جدید
انان مفلح ،افسر سابق ساجدی بود كه به ابوحاتم رازی پناه داده
درامده بود .در ۳۲۶ھ .ق۹۳۸/ .م ،.كهارجی دیثم بن ابراهیم كردی كنترل اذربایجان را در دست گرفت .در نتیجهی اختالف
میان دیثم و وزیرش ابوالقاسم علی بن جعفر ،وزیر در سال ۳۳۰ھ .ق۹۴۱/ .م .به طارم گریخت و به خدمت مسافریان درامد.
در اصل ،ابوالقاسم همزمان با خدمت در دربار ساجدی و كسوت رئیس خزانهداری ،به عنوان یك داعی باطنی 'قرمطی' در
شمال غربی ایران بطور مخفیانه فعالیت مینمود .وی در ترغیب هممذهبش مرزوبان بن محمد برای غلبه بر اذربایجان ،از انجا
كه بسیاری از افراد برجستهی دیلمی و فرماندهان سپاه را در خدمت دیثم وارد كرده بود ،نقش مؤثری داشت .همچنین ،براثر
تحریك ابوالقاسم ،اكـثریت لشكریان دیثم كه شامل تعداد زیادی از قرمطیان بود ،وی را رها كرده و وفاداری خود به مرزوبان
را اعالم كردند .طولی نكشید كه مرزوبان ،داعی ابوالقاسم را به عنوان وزیر خود منصوب كرد و پس از ان وی اجازه یافت تا
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اشكارا دعوت را با توفیق بیشتری ،در قلمرو مسافریان تبلیغ نماید .ابن هیكل كه خود یك داعی سری فاطمی بود و حدود سال
۳۴۴ھ .ق۹۵۵/ .م .از اذربایجان دیدن كرد ،در اثارش به حضور یك جامعهی بزرگ باطنی 'قرمطی' در ان دیار اشاره میكند .از
قرار معلوم ،قرمطیه تحت حكومت بازماندهی مسافریان كه سرانجام مجبور به بازگشت به طارم شدند ،تداوم یافت .سلسلهی
مسافری پس از تسلیم شدن به سلجوقیان ،سرانجام توسط نزاریان الموت كه شمیران و دیگر قالع طارم را به شبكهی پایگاه
های كوهستانیشان در رودبار ملحق نمودند ،منقرض گردید.
نقش ابو یعقوب سجستانی در گسترش اسماعیلیسم  :فیلسوف و حكیم دانشمند ،داعی سجستانی ،نویسندهای زبردست نیز
بود؛ دانشپژوهان اخیر بر مبنای اثار متعددی كه از وی باقی مانده است ،به مطالعهی ّ
سنت مهم کالم فلسفی كه توسط
داعیان سرزمینهای ایران ،بویژه خراسان ،در طول قرن چهارم/دهم پرورش یافت پرداختند .این ّ
سنت تعلیمی كه در واقع
نمایندهی یك مكـتب ایرانی مشخص در مورد اسماعیلیهی فلسفی بود ،ظاه ًرا برای اولین با توسط نسفی اغاز گردید .داعی نسفی
و جانشینانش انرا برای نخبگان حكومتی و اقشار تحصیل کردهی جامعهی اسالمی در خراسان نگاشتند و این مشخص میسازد
كه چرا انها تالش میكردند كه به گونهای جدید و عقالنی ،اصطالحات و مباحث بهروز فلسفی را بدون اینكه به ذات شیعی پیام
دینیشان لطمه بزند تبیین نمایند .برمبنای نوعی مكـتب نوافالطونی كه در محافل عقالنی خراسان رواج داشت ،این داعیان
ایرانی ،نظامهای فكری ماوراءالطبیعی پیچیده كه با شیوهای ابتكاری با حكمت شیعیشان امیخته شده بود را با نظام فلسفی
نوافالطونی ،تشریح میكردند .جهانبینی نوافالطونی ،با عقل کل و نفس به عنوان اولین و دومین موجودات ابداع شده ،به
امر خداوندی نشناختنی  ،بخش مهمی از نظام فكریشان را شكل میداد؛ و این نظریهی جهانشناسی جدید ،به تدریج
جایگزین جهانبینی اساطیری قدیمیتر پیش از فاطمیان گردید .شاید سجستانی پیشروترین نوافالطونی شیعی در دوران خود
محسوب شده ،و اثارش نه تنها برای درك اسماعیلیهی فلسفی ،بلكه همچنین برای كشف چگونگی پذیرش موضوعات
نوافالطونی توسط متفكران مسلمان بسیار ارزشمند بوده است .جالب توجه است كه داعیان ایرانی پیشرو در اوایل دوران
فاطمی ،در مورد بسیاری از مباحث کالمی ،اثاری به طبع رساندهاند؛ انها با یكدیگر اختالفنظرهایــی نیز داشتند و درگیر
مناظرات طوالنی در مورد ابعاد مشخصی از عقایدشان میشدند .ابوحاتم رازی كه خود مكـتب نوافالطونی را اقتباس نمود،
كـتاب االصالحخود را در تصحیح اندیشههای خاصی از كـتاب المحصول نسفی نگاشت ،در حالیكه سجستانی كـتاب
النصرة'كـتاب دفاع'خود را در دفاع از نسفی درمقابل انتقادات ابوحاتم ،به طبع رسانده است .پس از ان،حمیدالدین كرمانی،
داعی دانشمند كه متعلق به همان «مكـتب ایرانی» اسماعیلیهی فلسفی بود ،در كـتاب الریاض 'كـتاب چمنزارها' ،به قضاوت
در مورد این مناظره پرداخت.همانگونه كه ذكر شد ،خلیفهی فاطمی امام المعز (۳۶۵-۳۴۱ھ .ق۹۵۳-۹۷۵/ .م ،).نخستین
فرد از خاندانش بود که امکان توجه به دعوت اسماعیلی فاطمی خارج از قلمرو فاطمیان ،كه جوامع قرمطی در ان از طریق
داعیان خود و در لوای موفقیت داعیان فاطمی ،به پیشرفت قابل مالحظه ای دست یافته بودند را یافت .در این راستا و برای
جلب حمایت قرمطیان شرقی ،المعز كوشید تا از لحاظ عقیدتی در ابعاد محدود با قرمطیان کنار بیاید از جمله از طریق موافقت
جزئی با عقیدهی کیهانشناسی نوافالطونی مطرح شده توسط داعیان ایرانی .در نتیجهی این تالشها ،سجستانی به دعوت
فاطمی كه از ان پس به حفظ اثار وی پرداخت جذب شد .در همان زمان ،جوامع مخالف تحت رهبری یا نفوذ سجستانی نیز با
خلیفهی فاطمی المعز كه وی را به عنوان امام زمان راستین شناختند ،بیعت نمودند .این پیشرفت ،نقطهی بازگشتی را در
اقبال رو به افول دعوت فاطمی در خراسان ،سیستان ،مكران و دیگر سرزمینهای شرقی ایران رقم زد.
نقش حمیدالدین كرمانی در گسترش اسماعیلیسم  :به طور حتم ،برجستهترین حكیم و داعی این دوره ،حمیدالدین احمد بن
عبدهللا كرمانی بوده كه فاضلترین فیلسوف اسماعیلی در تمام دوران فاطمیان نیز محسوب میشد .همانگونه كه از نسبت او
ً
احتماال در استان كرمان در ایران متولد شده است .وی بعدها ،حداقل در یكی از رساالتش به ارتباط با جامعه
برمیاید ،كرمانی
ی اسماعیلی كرمان و یك داعی مطیع از توابع ان استان ،اشاره نموده است .در دوران مورد بحث ما ،كرمانی داعی برجستهی
عراق بود و رهبری دعوت در مناطق مركزی و غربی ایران كه به عراق عجم معروف بود را نیز بر عهده داشت؛ از این رو به عنوان
حجتالعراقین یعنی ّ
افتخاری ّ
حجت و داعی ارشد دو عراق ،شهرت یافت .كرمانی به عنوان فاضلترین حكیم دوران ،در سال
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۴۰۵ھ .ق۱۰۱۴/ .م.به قاهره فراخوانده شد تا به نمایندگی از دعوت فاطمی ،عقاید افراطی مطروحه توسط بنیانگذاران جنبش
و مذهب دروز را رد نماید .سپس ،وی به عراق بازگشت ،جایــی كه اثر عمدهاش راحتالعقل (ارامش خرد) را در سال۴۱۱ھ .ق.
۱۰۲۰/م .تصنیف كرده و كمی پس از ان رحلت نمود .بدلیل كوششهای كرمانی بود كه تعدادی از امیران ذینفوذ محلی در
عراق ،به جبههی فاطمیان متمایل شدند و زمینه برای موفقیتهای بعدی دعوت فاطمی در شرق ،فراهم شد .كرمانی كه
نویسندهای متبحر بود ،حدود چهل رساله از خود بر جای گذاشت .وی عقیدهی شیعهی اسماعیلی در باب امامت را در برخی از
اثارش تشریح نمود .او همچنین در مقابل حمالت جدلی زیدیان ایران و دیگر مخالفان ،از فاطمیان دفاع نمود .كرمانی به عنوان
یك فیلسوف ،به طور كامل با فلسفههای ارسطویــی و نوافالطونی و نیز نظامهای ماوراءالطبیعیفالسفهی مسلمان ،از جمله
فارابی و معاصر خویش ابن سینا كه پدر و برادرش در سرزمین بومیشان ماوراءالنهر به ائین اسماعیلی درامدند ،اشنایــی كامل
داشت .در نظام ماوراءالطبیعی كرمانی ،اسماعیلیهی فلسفی به اوج خود رسید که منعكسكنندهی تركیبی ممتاز از حكمت
شیعی ،سنتهای یونانی و عقاید عرفانی بود .در این نظام كه بطور كامل در راحتالعقل تشریح شده ،كرمانی همچنین انچه را
كه میتوان به عنوان مرحلهی سوم توسعهی کیهانشناسی اسماعیلی در سدههای میانه به حساب اورد ،مطرح میسازد .كرمانی
در عقیدهی کیهانی خود ،به جای دو ُبعد نوافالطونی عقل و روح در دنیای روحانی ،كه توسط پیشینیانش در مكـتب ایرانی
اسماعیلیهی فلسفی مورد قبول واقع شده بود ،مجموعهی عقول دهگانهی مجزایــی را جایگزین نمود كه با پذیرش جزئی نظام
كیهانی ارسطویــی فارابی همراه بود.
اثر گزاری فاطمیان بر اسماعیلیان سند  :المعز ب همچنین پیروزی چشمگیری را در سند بدست اورد ،جایــی كه با تغییر
مذهب حكمران محلی ،حكومتی اسماعیلی در حدود سال۳۴۷ھ .ق۹۵۸/ .م .استقرار یافت .حكمران این والیت كه در مولتان
مستقر بود ،حقانیت خلیفهی فاطمی را به رسمیت شناخته ،و به جای خلیفهی عباسی به نام وی خطبه خواند .تعداد كـثیری از
هندوهای این والیت به مذهب اسماعیلی پیوستند که در سال ۳۹۶ھ .ق۱۰۰۵/ .م .با هجوم سلطان محمود غزنوی ً
عمال 'از
مولتان' ریشهکن شد و حاكم اسماعیلی ان به پرداخت خراج مجبور گردید .كمی پس از ان ،سلطان محمود شروع به قتلعام
اسماعیلیان مولتان و سایر نواحی تحت قلمروش كرد و تالشهای مكرر اسماعیلیان برای استقرار مجدد دولت محلی در سند را
خنثی نمود .اما اسماعیلیه با وجود ازار غزنویان در مناطق شمالی هند بطور مخفیانه باقی ماند و بعدها ،اسماعیلیان تحت
حمایت خاندان اسماعیلی سومرا كه برای حدود سه قرن بطور خودمختار در شهر تاتا در سند حكومت نمود ،قرار گرفتند .با
وجود تالشهای المعز و دعوت فاطمی ،قرمطیه برای حضور طوالنیتر در بخشهای معینی از سرزمینهای ایران شامل دیلم،
اذربایجان و غرب ایران ازجمله عراق ،مقاومت نمودند .مهمتر از همه اینكه ،المعز نتوانست بر قرمطیان بحرین كه مانعی جدی
برای گسترش حكومت فاطمی به سرزمینهای اسالمی مركزی و شرقی انسوی سوریه و فلسطین بودند ،غلبه یابد .دعوت فاطمی
تحت رهبری دو جانشین المعز در سلسلهی فاطمیان یعنی العزیز (۳۸۶-۳۶۵ھ .ق۹۹۶-۹۷۵/ .م ).و الحاكم (۳۸۶-۴۱۱ھ.
ق۹۹۶-۱۰۲۱/ .م).بطور نظامیافتهای در سرزمینهای ایرانی تقویت گردید .در این زمان فاطمیان متوجه مشكالت گسترش
قلمروشان به نو احی شرقی جهان اسالم شده بودند و در واقع موازنهی قدرت میان انها و البویه كه قدرت اصلی را بر حكومت
عباسی داشتند به بنبست رسیده بود .با وجود این ،فاطمیان ارمان جهانیشان را كه همانا تصدیق امامان توسط همهی
ً
شخصا سازمان دعوت و
مسلمانان بود ،رها نكردند .در راستای همین هدف بود كه فاطمیان بویژه در زمان حكومت الحاكم كه
اموزش داعیان را پیگیری مینمود ،فعالیتهای دعوت را در سرزمینهای ایرانی ،حفظ و تقویت كردند .بسیاری از داعیان
فاطمی از جمله انهایــی كه اهل ایران و دیگر سرزمینهای شرقی بودند ،در این دوره از ساختار دقیق دارالعلم كه توسط الحاكم
در بخشی از قصر فاطمی در سال ۳۹۵ھ .ق۱۰۰۵/ .م.تاسیس شد ،و دیگر مؤسسات اموزشی در قاهره ،بهرهمند میشدند .در
میان داعیان كمتر شناخته شدهی ایرانی در این دوران ،میتوان به احمد بن ابراهیم نیشابوری كه تنها رسالهی شناختهشدهی
اسماعیلی به نام ادابالداعی را در باب داعی ایدهال و خصوصیات او نگاشته است اشاره نمود.
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از زمانه های فاطمان ،غزنویان الی اسماعیلیان :با افول قدرت سامانیان در ماوراءالنهر و خراسان ،غالمان ترکتبار انان که به
تدریج به مقامات فرماندهی سپاه رسیده بودند ،برای خود نفوذی به هم زده و در برخی نواحی صاحب قدرت شدند .از میان
انان «سبکـتکین» در سال  366هجری قمری در غزنی (غزنه) به حکومت رسید و با فتح نواحی اطراف رفته رفته به بسط قلمرو
خود پرداخت .پس از وی پسرش سلطان محمود غزنوی که بزرگـترین پادشاه این خاندان محسوب میشود ،از سال  389به
مدت  32سال حکومت کرد .در دوران وی شعر و ادب فارسی رونق بیشتری یافت و شعرایــی مانند فردوسی ،عنصری ،فرخی و
منوچهری در همین اوان درخشیدند .سلطان محمود در طی دورة حکومتش عالوه بر لشکرکشیهای مختلف فقط شانزده بار به
هند لشکر کشید و غنائم بسیاری از ان سرزمین به غزنه ،مرکز حکومت خود منتقل نمود .برخالف البویه در زمان غزنویان
تسنن مذهب اصلی و عمده بود و در نواحی تحت تصرف انان تعصبات مذهبی شدیدی رایج بودً .
جمعا  17نفر از سالطین
غزنوی در نواحی شرقی ایران حکومت کردند و اخرین پادشاه این سلسله ،خسروملک غزنوی که محدودة حکومتش به الهور
(در پاکستان فعلی) محدود شده بود ،در سال  583از قدرت خلع گردید و با قتل وی در سال  598این سلسله به پایان کار خود
رسید .ترکمنان سلجوقی که از اواخر دورة سامانیان به ماوراءالنهر امده و به دین اسالم گرویده بودند ،برای خود حکومتی محلی
در این نواحی تشکیل دادند .در عهد غزنویان ،سالجقه به تابعیت انان درامدند اما به تدریج که بر قدرت و شوکـتشان افزوده
شد میان دو خاندان نزاع درگرفت و سرانجام با پیروزی سپاهیان طغرل بیگ بر قوای مسعود غزنوی در سال  429هجری قمری،
سلجوقیان خراسان ،مرو و ماوراءالنهر را مسخر خویش نمودند و بدین ترتیب سلسله «سالجقة بزرگ» بنیان نهاده شد .طغرل
بیگ به سرعت به گسترش قلمرو خود پرداخت و تا بغداد نیز پیش رفت و خلفای عباسی دست نشاندة سلجوقیان گشتند .در
عهد البارسالن و ملکشاه سلجوقی وسعت سرزمین انان به محدودة دوران ساسانی رسید و دولتی یکپارچه و مقتدر در سراسر
ایران حاکم گردید .خواجه نظامالملک از اندیشمندان این دوره که به مدت  30سال وزارت البارسالن و ملکشاه را به صد ارتش
ساخته بود که به «نظامیه» معروف بودند .با مرگ ملکشاه در سال  485در میان خاندان سلجوقی اختالف افتاد و شعبههای
مختلفی از انان تحت عناوینی نظیر سالجقة بزرگ (با پادشاهی سلطان سنجر) تا سال  ،552سالجقة کرمان تا  ،583سالجقة
عراق تا  ،590سالجقة شام تا  511و سالجقة روم تا سال  707به استقالل در متصرفات ان به حکومت پرداختند .خوارزمشاهیان
که از سال  470هجری قمری ادارة امور ناحیة خوارزم در جنوب دریای ارال را از سوی سلجوقیان به عهده داشتند ،در زمان
اتسز ،سومین پادشاه این سلسله دعوی استقالل نمودند و به توسعة قلمرو خود پرداختند .در زمان سلطان محمود خوارزمشاه
ایران با حملة مغول در سال  616مواجه گردید که سلطان محمد در مقابل هجوم سبعانة لشکریان مغول تاب مقاومت نیاورد و
پسرش سلطان جالل الدین منکبرنی به جای وی به مقاومت در مقابل مغوالن پرداخت .اما وی نیز پس از ده سال جنگ و گریز
عاقبت کاری از پیش نبرد و در سال  628در میافارقین کشته شد.
اغاز نزاع میان سلجوقیان و اسماعیلیان در۴۸۴ھ .ق۱۰۹۱/.م:.طولی نكشید كه الموت مورد هجوم نیروهای نزدیكترین امیر
سلجوقی قرار گرفت و این اغاز سلسله جنگهای بی پایان سلجوقیان و اسماعیلیان در ایران بود .حسن در سال ۴۸۴ھ.
ق۱۰۹۱/.م.داعی حسین قائنی را به سرزمین بومیاش قهستان فرستاد تا حامیانی را در ان دیار فراهم اورد .این داعی الیق در
مدت كمی در قهستان-ناحیهای لمیزرع در جنوب شرقی خراسان -به موفقیت دست یافت و اسماعیلیان انجا در مدت كوتاهی بر
ضد سلجوقیان به شورش برخواسته و تعداد زیادی از قالع و برخی شهرهای عمده مانند تون ،طبس ،قائن و زوزن را به تصرف
دراوردند .در نتیجه قهستان پس از رودبار به دومین قلمرو اصلی برای فعالیتهای اسماعیلیان ایران تبدیل شد .در سال ۴۸۵ھ.
ق۱۰۹۲/.م .حسن یك حكومت منطقه ای مستقل را برای اسماعیلیان ایران بنیان نهاد .سلطان ملكشاه با توجه به قدرت
روزافزون اسماعیلیان ،سپاه بزرگ سلجوقی را بر علیه اسماعیلیان به رودبار و قهستان گسیل داشت .با این وجود در زمان مرگ
ملكشاه در سال ۴۸۵ھ .ق۱۰۹۲/.م ،.نیروهای سلجوقی پراكنده شدند و جنگ داخلی برای بیش از یك دهه و تا سال ۴۹۸ھ.
ق۱۱۰۵/.م .كه محمد تاپار به عنوان سلطان بی چون و چرا به پیروزی رسید و برادرش سنجر در كسوت ِِ نایبالسلطنهی شرق
در بلخ مستقر شد ،تداوم یافت .حسن صباح در این دوران پراشوب در اردوی سلجوقیان ،به اسانی قدرت خویش را تحكیم
نموده و به نواحی دیگر ایران از جمله والیت قومس ،كه اسماعیلیان در انجا گردكوه و تعداد دیگری از قالع نزدیك دامغان را به
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تصرف خود در اوردند ،گسترش داد .اسماعیلیان چندین قلعه را در ارجان كه منطقهای مرزی بین استانهای خوزستان و
فارس بود نیز متصرف شدند .رهبر اسماعیلی ارجان ،داعی ابوحمزه بود كه همانند حسن مدتی را برای ارتقای تعالیم اسماعیلی
اش در مصر گذرانده بود .در خود دیلم نیز اسماعیلیان بطور متناوب حمالت سلجوقیان را دفع میكردند؛ انها همچنین دژهای
نظامی بیشتری در شمال ایران ،از جمله دژ كلیدی لمسر (یا لنبسر) در غرب الموت را تصرف نمودند .كیا بزرگ امید كه در یك
نبرد نظامی دژ لمسر را به تسخیر خود دراورد ،برای مدت  ۲۰سال و تا زمانی كه برای جانشینی حسن صباح به الموت
فراخوانده شد ،فرماندهی انرا بر عهده داشت .به عالوه در این دوران ،اسماعیلیان فعالیتهایشان را به شهرهای بسیاری در
سرتاسر ایران گسترش داده و نیز توجه شان را به مقر حكومت سلجوقیان در اصفهان معطوف نمودند .در این ناحیه،
اسماعیلیان تحت رهبری احمد پسر ابن عطاش ،در سال ۴۹۴ھ .ق۱۱۰۰/.م .با تصرف قلعهی شاهدژ كه مسیرهای اصلی
پایتخت سلجوقیان را نگهبانی میكرد ،به موفقیت سیاسی عمدهای دست یافتند .انچنان كه روایت شده است احمد در جذب
حدود ۳۰۰۰۰نفر به مذهب اسماعیلی در ناحیهی اصفهان موفق شد و همچنین از نواحی اطراف شاهدژ مالیات جمع میکرد.
هیچ مدرك تاریخی در مورد گسترش فعالیتهای حسن و جانشینان بعدی وی در الموت ،به بدخشان و دیگر نواحی ماوراءالنهر
وجود ندارد .به نظر میرسد جوامع اسماعیلی كوچك و دورافتادهی این ناحیهی اسیای میانه تا حدود قرن هفتم/سیزدهم بطور
مستقل از الموت ،فعالیت میكردهاند .در سالهای نخستین قرن ششم/دوازدهم ،حسن فعالیتهایش را با اعزام تعدادی از
داعیان ایرانی به سوریه گسترش داد .با این وجود ،حدود نیم قرن تالش برای استقرار شبكهای از قالع اسماعیلی در سوریه الزم
بود .به جز حسن ،رهبران و شخصیتهای برجستهی اسماعیلی ایرانی در اوایل دوران الموت مانند بزرگ امید ،حسین قائنی و
رئیس مظفر حاكم گردكوه ،به جای حكیمان و فیلسوفان دانشمندی همچون داعیان ایرانی پیشین در دوران فاطمیان ،همگی
فرماندهانی الیق و متخصص در امور نظامی بودند که برای ان شرایط عاجل و کوتاهمدت مناسب بودند .
سلجوقیان جایگزین ال بویه میشوند۴۴۷ .ھ .ق۱۰۵۵/ .م: .دعوت فاطمی حتی پس از اینكه سلجوقیان تندرو سنی مذهب به
عنوان حكمرانان قدرتمند حكومت عباسی ،در سال ۴۴۷ھ .ق۱۰۵۵/ .م .جایگزین بوئیان شیعی شدند ،تداوم یافت و در
سرزمینهای شرقی با موفقیت گسترش پیدا كرد .درواقع ،در دهههای نخست حكمرانی خلیفهی فاطمی امام المستنصر (-۴۲۷
۴۸۷ھ .ق۱۰۹۴-۱۰۳۶/ .م ،).اسماعیلیهی فاطمی در بسیاری از بخشهای ممالك ایرانی كه ً
عموما جوامع قرمطی در ان
سكنی داشتند ریشه دواند .داعیان فاطمی در این دوران ،بهطور خاص در عراق و بخشهای مختلف ایران ازجمله فارس،
اصفهان ،ری ،و دیگر مناطق جبال فعالیت داشتند .در خراسان و ماوراءالنهر نیز ،دعوت موفقیتهای بسیاری را پس از سقوط
سامانیان در سال۳۹۵ھ .ق۱۰۰۵/ .م .و زمانی كه تركان قراخانی و غزنوی قلمرو پیشین سامانیان را بین خود تقسیم كردند،
كسب نمود .گواه این ادعا این واقعیت است كه در سال۴۳۶ھ .ق۱۰۴۴/ .م ،.بغراخان حكمران بخش شرقی سلطنت
قراخانی كه بر سرزمینهای میانی درهی سیردریا مسلط بود ،تعداد كـثیری از اسماعیلیانی را كه توسط داعیان فاطمی فعال در
قلمروش به اسماعیلی در امده بودند قتل عام نمود .همچنین دعوت فاطمی در قلمرو غربی قراخانیان در بخارا ،سمرقند ،فرغانه
و دیگر نواحی ماوراءالنهر نیز فعال بود .در این ناحیه ،احمد بن خضر حاكم محلی قراخانی ،در سمرقند در سال ۴۸۸ھ .ق.
۱۰۹۵/م( .و یا زودتر در سال ۴۸۲ھ .ق۱۰۸۹/ .م).به اتهام گرویدن به اسماعیلیه اعدام شد.
المؤئیید فی الدین شیراز برجسته ترین داعی فاطمی دوران المستنصر باهلل بود  .وی در حدود سال۳۹۰ھ .ق۱۰۰۰/ .م .در
شیراز در استان فارس ،و در یك خانواده اهل دیلم ،دیده به جهان گشود .پدرش در محافل ال بویهدر فارس ،جایــی كه وی
ً
نهایتا رهبری دعوت را به عهده گرفت ،دارای نفوذ بود .المؤید راه پدر را ادامه داد و در سال ۴۲۹ھ .ق۱۰۳۷/ .م.به خدمت
ابوكالیجار مرزوبان بویــی (۴۴۰-۴۱۵ھ .ق۱۰۴۸-۱۰۲۴/ .م ).كه از مركز حكمرانیش در شیراز ،بر فارس و خوزستان حكومت
میكرد ،درامد .سرگذشت زندگی المؤید در دهههای بعدی تا سال۴۵۱ھ .ق۱۰۵۹/ .م ،.بهخوبی در زندگینامهاش ثبت شده
است .در هر حال ،او در مدت كوتاهی ابوكالیجار و بسیار از درباریان وی ،و نیز تعداد كـثیری از سربازان دیلمی كه در خدمت
بوئیان بودند را به مذهب اسماعیلی دراورد .موفقیت المؤید در فارس باعث واكنشهای خصمانهای به تحریك خلیفهی بغداد
شد و داعی را مجبور به مهاجرت دائمی از شیراز در سال ۴۳۵ھ .ق۱۰۴۳/ .م .نمود .وی در سال ۴۳۹ھ .ق۱۰۴۷/ .م .به
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قاهره رسید و در مدت كوتاهی ،عهدهدار نقشی فعال در امور حكومت و دعوت فاطمی گردید .پس از ان المؤید نقشی كلیدی به
عنوان میانجی میان فاطمیان و فرمانده ارتش ترك ،ارسالن بساسیری را بر عهده گرفت كه برای مدت كوتاهی فاطمیان را در
عراق و بر علیه سلجوقیان رهبری نمود .المؤید حمایتهای مالی و مادی مهمی را از جانب فاطمیان به بساسیری ،كه در سال
۴۵۰ھ .ق۱۰۵۸/ .م .موفق به تصرف بغداد شده و برای یك سال تمام در حالی كه خلیفهی عباسی در مقر حكمرانیش اسیر
بود به نام المستنصر خطبه خواند ،ارائه نمود .در سال پرحادثهی ۴۵۰ھ .ق۱۰۵۸/ .م ،.المؤید به عنوان داعی اعظم 'داعی
الدعات' و مدیر اجرایــی سازمان دعوت فاطمی در قاهره ،كه به استثناء یك دورهی كوتاه تا كمی قبل از وفاتش در سال ۴۷۰ھ.
ق۱۰۷۸/ .م .ادامه داشت ،منصوب شد .اثر اصلی المؤید ،مجالسالمؤیدیه در هشت جلد و حاوی یكصد جلسه 'مجالس'
است كه هریك بیانگر اوج تفكر اسماعیلی بوده و بر مبنای خطابههایــی كه وی در «جلسات َ
خرد» ' مجالسالحكمه' برای اموزش
داعیان و دیگر اسماعیلیان ایراد مینمود ،طبع یافته است.
مناسبات فاطمیان و غزنویان  :غزنویان در دوران حاکمیت خود ،سیاست غیرقابل انعطافی در برابر مخالفان عباسیان در پیش
گرفتند .انان در راستای حمایت از عباسیان ،به دشمنی با مخالفان ایشان از جمله اسماعیلیان و فاطمیان مصر پرداختند .از
طرف دیگر فاطمیان مصر برای گسترش نفوذ خویش در سرزمین های خالفت شرقی ،نیازمند ارتباط با حکومت های این
مناطق از جمله غزنویان بودند .فاطمیان با فرستادن سفرا و داعیان ،در صدد ارتباط با غزنویان برامدند .در مقابل غزنویان برای
نشان دادن وفاداری خود به عباسیان ،به عنوان تنها نهاد مشروع جهت خالفت در عالم اسالمی در پاسخ به درخواست
فاطمیان ،واکنش منفی نشان دادند و با داعیان و سفرای فاطمیان ،برخورد قهرامیز در پیش گرفتند .در این بخشی از نگارش
سعی خواهیم ورزید تا ضمن بررسی روابط پرفراز و نشیب غزنویان و فاطمیان مصر ،تاثیر این مساله را در روابط غزنویان با
عباسیان و اسماعیلیان بررسی کنیم .بر قراری روابط با نواحی خالفت شرقی ،از دغدغه های اصلی فاطمیان محسوب می شد.
برقراری روابط و نفوذ بین مردم و حکومت های محلی و به دنبال ان ،تحت تابعیت خویش دراوردن انها ،سرلوحه ی هدف
فاطمیان در نواحی تحت سلطه ی عباسیان قرار داشت .اوج تالش های فاطمیان برای نفوذ در نواحی شرقی ،در نیمه ی دوم
قرن چهارم و قرن پنجم می باشد .از ان جا که در قسمتی از این دوره ،غزنویان در ایران حاکم بودند ،تالش فاطمیان عمدتا
مصروف به برقراری تماس با غزنویان می شد ،که به رغم این تالش ها ،موفقیت مورد انتظار فاطمیان را به همراه نداشت .دوران
غزنویان از ادوار سخت اسماعیلیان و فاطمیان در ایران است .ولی با همه ی فشارها ،انان به حیات خود ادامه دادند و
توانستند در دوران بعد ،به موفقیت های مهمی دست یابند .انتقال خالفت فاطمیان از افریقیه به مصر که در استانه ی تشکیل
حکومت غزنویان بود ،دو تحول مهم در جریان دعوت اسماعیلیان در سراسر جهان به ویژه در ایران به وجود اورد:
 . 1دعوت اسماعیلیان در نواحی مختلف ایران گسترش یافت ،که با گسترش این دعوت در نواحی تحت سلطه ی عباسیان،
فاطمیان به هدف نهایــی خویش که سقوط عباسیان بود ،نزدیک شدند.
ّ
 .2جریان دعوت ایران از قرامطه به طرف اسماعیلیان فاطمی گرایش یافت .دعوت اسماعیلی ایران از اغاز تشکیل به مهدویت
محمد بن اسماعیل اعتقاد داشت ،ولی از قرن چهارم به بعد به طرف امامت فاطمیان تمایل پیدا کرد .در استانه ی تشکیل
حکومت غزنویان ،زمینه های تبلیغی اسماعیلیه جذابیت خاصی داشت؛ به صورتی که می توانست فردی را که در یک موضع
شدید سنی بود به سوی اسماعیلی گری جذب کند .اسماعیلیه یک حرکت فراگیر شده بود و از جهات مختلفی به صورت یک
خطر عمده برای حکومت عباسیان درامده بود .خلیفه ی عباسی المطیع هلل که الت دست ال بویه بود به بختیار حاکم بویه ای
بغداد ،التماس کرد که فتنه ی قرامطه (اسماعیلیان) را که در اطراف ممالک اسالم بسیار شده بود دفع کند و کشتن انها را
واجب دارد .اما بختیار بن حسن بویه ،بدان فرمان توجهی نکرد و همین موجب نفاق بین انان شد .( .قاضی منهاج سراج،
طبقات ناصری ،تصحیح عبدالحی حبیبی ،ص  ).221فاطمیان در قرن چهارم با تصرف مصر ،قدرتی عظیم کسب کردند و
توانستند حوزه ی سیاسی قدرتمندی به دست اورند .این قرن شاهد پیروزی ّ
تشیع اسماعیلی در بسیاری از اقطار عالم اسالمی
بود و بسیاری از امارت های شبه جزیره ی عربستان ،سوریه و عراق ،به اطاعت فاطمیان گردن نهادند .از طرفی قدرت مالی
فاطمیان به قدری شده بود که پولی برای خلیفه ی عباسی فرستادند تا نهری را در کوفه اصالح کند ،که این قطعا تالشی تبلیغی
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نیز به حساب می امد .معز ،نخستین خلیفه ی فاطمی مصر ،به حدی کوشید تا حمایت اسماعیلیان شرقی مخالف امامت
فاطمیان را به دست اورد و وحدت اعتقادی و ارمانی نهضت اسماعیلیه را از نو برقرار سازد .انگیزه ی فاطمیان از این اقدام ،بهره
گیری از خدمات اسماعیلیان مخالف ،برای تسخیر سرزمین های تحت سلطه ی عباسیان بود .فاطمیان از اغاز تشکیل حکومت
غزنویان ،در صدد نفوذ در مناطق تحت سلطه ی انان بودند .انان بر اساس اعتقادات خویش ،در پـی برقراری خالفتی فراگیر
بودند؛ زیرا در عقیده ی انان ،امام فاطمی رسالتی جهانی دینی داشت .هدف سیاسی انان اتحاد اسالم تحت دولت فراگیر علوی
بود .این اعتقاد ،مبارزه علیه قدرت های موجود را که مانع این حرکت بودند ،به تکلیفی دینی مبدل می کرد .از این رو فاطمیان
اعالن داشته بودند که حاکمیت جهانی ،به فرمان الهی به انان داده شده و از انان خواسته شده است که عباسیان بغداد را در
شرق و امویان و امپراطوری بیزانس را در غرب ،براندازند .انان در تبلیغات خود ،به نقش امام فاطمی به عنوان حافظ اسالم
تاکید داشتند 3.از دید فاطمیان ،گرایش غزنویان و پذیرش تابعیت انان ،زمینه ساز تحقق ارزوی فاطمیان در تشکیل حکومتی
فراگیر در دنیای اسالم بود؛ زیرا غزنویان مناطق زیادی از ایران و مناطق دیگری از خالفت شرقی را در اختیار داشتند .در واقع
اداره ی عمده سرزمین های خالفت عباسیان ،در اختیار غزنویان بود .بنابراین ،برقراری رابطه با غزنویان می توانست راه را برای
هدف فاطمیان که تسلط بر مناطق خالفت عباسی بود ،هموار سازد .فاطمیان می خواستند دامن دولت غزنوی را به دولت
فاطمی پیوند زنند .کافی بود سلطان غزنوی منشور سلطنت خود را از دست خلیفه ی فاطمی دریافت کند ،ان وقت کلید دروازه
ی سرزمین های خالفت شرقی ،در ید قدرت انها قرار می گرفت .فاطمیان قب ًال در دوره ی ال بویه می خواستند از راه رخنه و
نفوذ و پیوند دوستی با ال بویه ،به چنین هدفی دست یابند ،ولی ال بویه که فاطمیان را رقیب بالقوه ای برای خود می
دانستند ،دعوت دوستی انان را اجابت نکردند و حتی برای جلوگیری از گسترش نفوذ سیاسی فاطمیان ،با بعضی دشمنان انان
مثل قرامطه ی عراق ،کنار امدند( .ابوالشرف ناصح بن ظفر جرفاذقانی ،ترجمه تاریخ یمینی ،تصحیح جعفر شعار ،ص ).370
فاطمیان برای برقراری رابطه و نفوذ در مناطق تحت کنترل غزنویان از چهار طریق وارد عمل شدند:
ارسال داعیان جهت تبلیغ ایین اسماعیلی و جذب مردم به دعوت فاطمیان؛
ارسال سفیر به دربار غزنویان برای جذب انان و ترغیب به قطع ارتباط با عباسیان؛
برقراری حکومت دست نشانده؛
تالش برای نفوذ در بین طبقات حاکمه و رجال غزنوی.
مناطق خالفت شرقی بخصوص ایران ،محل رفت و امد مبلغان دولت فاطمی مصر ،برای رواج مذهب اسماعیلیه بود .از سال
 362قمری ،قاهره مرکز فاطمیان در مصر ،پایگاه مرکزی سازمان دعوت اسماعیلی شد ،که به سرعت تحول یافت .انان پیام
های دینی سیاسی خود را از طریق شبکه ای از داعیان که در داخل و خارج قلمرو فاطمیان فعالیت می کردند ،انتشار می
دادند .مهم ترین بخش فعالیت تشکیالتی انها ارسال داعیان به نقاط مختلف بود .این کار با چنان دقتی انجام می شد که دولت
های محلی ،تنها وقتی که حرکت انان تبدیل به یک جنبش عمومی می شد ،با خبر می شدند .این داعیان ابتدا در مصر اموزش
می دیدند و پس از ان به نقاط مختلف اعزام می شدند .برخی داعیان به قدری در امور دعوت اهتمام می ورزیدند که توانستند
دولتی پایه گذاری کنند و برخی از چهره های فرهنگی انان ،از برجستگان و زبدگان اسمان علم و معرفت بودند .الحاکم خلیفه
و امام فاطمی همزمان با اقتدار غزنویان در دوران سلطان محمود ،دعوت فاطمیان در شرق به ویژه ایران و عراق تقویت شد.
داعیان فاطمی در ایران به متزلزل ساختن پایه های عباسیان ادامه دادند و در عراق عالوه بر ان کوشش خود را بر جذب عده ای
از امیران محلی و روسای با نفوذ قبایل متمرکز ساختند و با پشتیبانی انان ،امیدوار بودند که خلیفه ی بغداد را سرنگون سازند.
برجسته ترین داعی ان دوره ،حمیدالدین کرمانی بود .وی که در ایالت کرمان متولد شده بود ،بیش تر عمر خود را به عنوان
یک داعی در عراق گذرانید .عنوان حجة العراقین (عراق عرب و عراق عجم) که اغلب بر نام او افزوده می شود ،نشان دهنده ی
این است که وی در شمال غربی و بخش غرب مرکزی ایران ،که عراق عجم خوانده می شد ،به کار دعوت اشتغال داشته است.
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داعی دیگر ان دوران ،الموید فی الدین شیرازی است که قبل از عزیمت به مصر در شیراز و در منطقه فارس فعالیت می کرد .او
در سال  437قمری ،ایران را ترک کرد و در سال  439قمری ،وارد قاهره گردید و در ان جا به تعلیم اموزه های اسماعیلی
پرداخت .پدر وی نیز از طرف الحاکم ،داعی فاطمی در شیراز بود .الموید مدارج دعوت اسماعیلیه را طی کرد تا ریاست دعوت را
در شیراز به دست اورد و حدودا در سال  429قمری ،حجت جزیره ی فارس شد( .همو ،دیوان الموید فی الدین ،تصحیح محمد
کامل حسین ،ص  . ).22الزم به ذکر است مناطقی که بیرون از حیطه ی دولت فاطمی قرار داشت در نزد اسماعیلیان فاطمی به
جزایر معروف بود .در اثر فعالیت های این داعی فاطمی ،اباکالیجار والی فارس به کیش اسماعیلی در امد .از بیان ابن بلخی
چنین استفاده می شود :پس از گروش اباکالیجار به الموید ،همه ی سپاهیان او نیز اسماعیلی شدند .یکی از علمای شیراز،
قاضی عبدهللا ،از غیرت دین و سنت حیلتی ساخت تا دفع ان داعی کند .پس با اباکالیجار خلوت کرد و گـفت :تو را معلوم است
کی کارملک ،نازکی دارد و این ابونصر بن عمران [الموید] مستولی گشت و همه[ی] لشگر توتبع او شدند ،اگر این مرد خواهد
کی ملک از تو بگرداند به یک ساعت تواند کردن و همه لشکر تو متابعت او نمایند ،.باکالیجار ازین معنی نیک اندیشناک شد و
دانست کی سخن او ،هزل نباشد(.ابن بلخی ،فارسنامه ،تصحیح منصور رستگار فسایــی ،ص ).281
قاضی عبدهللا چون دغدغه ی باکالیجار را دید ،درمان را در تبعید یا کشتن .الموید اعالم کرد .و باکالیجار صد سوار از عجمیان
خویش راست کرد و صد غالم ترک و معتمدی را از ان قاضی و ان مرد داعی را در شب ،بر چهارپایــی نشاندند و بردند تا از اب
فرات عبره کردند و حجت برگرفتند که اگر او را معاودتی باشد ،خون او مباح بود و ان مرد به مصر رفت ( .همان)  .با رفتن
الموید ،سرزمین فارسی خالی از داعی اسماعیلی نماند و مدتی بعد داعیانی دیگر در این خطه به فعالیت مشغول شدند .فعالیت
های کرمانی و الموید فی الدین و دیگر داعیان ،پس از مدتی ،ثمراتی نیکو برای فاطمیان به بار اورد؛ زیرا عباسیان که اینک تا
ّ
حدی از ال بویه استقالل حاصل کرده بودند ،بر فشار خود بر شیعیان عراق افزودند و این باعث شد که شیعیان اسان تر به
طرف اسماعیلیه ی فاطمی جذب شوند .در راستای گسترش دعوت در شرق ،فاطمیان کوشیدند تا با ارسال سفیر به طرف
سلطان محمود غزنوی ،تابعیت وی را به دست اورند؛ زیرا همان طور که بیان شد ،قدرت اصلی در مناطق خالفت شرقی ،در
اختیار سلطان محمود بود .در سال  403قمری ،سفیری به نام تاهرتی از جانب الحاکم بامرهللا ،به نزد سلطان محمود امد .او
برای فتح باب دوستی به نزد محمود به ماموریت امده بود .حمدهللا مستوفی می نویسد :از مصر تاهرتی از پیش حاکم فاطمی
برسالت سلطان محمود امد و در ملک ایران ،دعوت بواطنه ظاهر کرد و خلقی بسیار در دعوت او رفتند .کار او عروجی تمام
ّ
(حمدّللا مستوفی ،تاریخ گزیده،
یافت .سلطان او را حاضر کرد و سیاست فرمود ،اتش ان فتنه به اب تدمیر خاموش گردانید.
ص  . ).394عتبی گزارش مفصل تری از این حرکت داده است .او می نویسد :جاسوسان محمود مردی را در خراسان به دست
اوردند که سفیر بود میان اسماعیلیان و مقتدای ایشان و همه را به اسماء و سیما می شناخت و در زیر عذبه تعذیب جمعی را به
دست باز داد .از اماکن و مساکن متفرق و شهرهای مختلف همه را به بارگاه اوردند و بر درخت کشیدند و سنگسار کردند و
طایفه[ی] ایشان تتبع کرد تا همه نیت گردانید و سیاست فرمود و استاد ابوبکر محمشاد که شیخ اهل سنت بود و فاضل و
متدین و بزرگ ،در این باب موافقت رای سلطان نمود( .جرفاذقانی ،همان ،ص . ).270سلطان محمود پس از توقیف تاهرتی
وی را به نیشابور اورد و دستور به محاکمه ی او داد ،که واقع این محاکمه ،سیاست فاطمیان در برابر عباسیان بود .ریاست
محکمه ی استنطاق او را یکی از علویان به نام حسن بن مسلم به عهده داشت .او ادعای تاهرتی مبنی بر این که فرستاده ی
خلیفه و امام راستین است ،تکذیب کرد و حکم به قتل وی داد .قتل تاهرتی ،به دست سلطان محمود غزنوی ،نه تنها
فاطمیان را از ارتباط با دولت غزنوی مایوس نساخت ،بلکه سعی کردند با مکاتبه و ارسال نامه ،او را به تابعیت خویش دعوت
کنند .از اهداف مهم فاطمیان در تشکیالت دعوت ،برقراری حکومت دست نشانده در جزایر بود .در این زمینه در مناطق
خالفت شرقی ،گر چه موفقیت های چشم گیری به دست نیاوردند ،ولی توانستند حکام مناطقی را به تابعیت خود در اورند و
برای مدتی حکومت وابسته تشکیل دهند .در همین راستا بر اثر کوشش یکی از داعیان اسماعیلی ،در حدود سال  347قمری،
حکمران محلی مولتان در ایالت سند ،به کیش اسماعیلی در امد و یک دولت دست نشانده ی فاطمی در سند تشکیل شد.
پایتخت این دولت شهر مولتان بود که از ان به عنوان دارالجهرة اسماعیلیان یاد شده است .نفوذ فاطمیان در ان ایالت به حدی
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بود که وقتی داعی اسماعیل در ان جا به اسماعیلیان مخالف فاطمیان گرایش نشان داد ،معز ،خلیفه ی فاطمی درصدد عزل او
برامد ،ولی قبل از ان که عزل گردد ،در یک حادثه ی سواری کشته شد .سپس در سال  354قمری ،داعی حلم (جلم) بن
شیبان که نسبت به فاطمیان وفادار بود ،به جای او منصوب گشت .در دوران معز ،حلم به عنوان داعی الدعاة مولتان
مستقیما با امام فاطمی مکاتبه و ارتباط داشت .در ان جا معز ،صاحب االمر بود و در خطبه به جای خلفای عباسی نام خلفای
فاطمی خوانده می شد .مقدسی که در سال  375قمری به مولتان رفته می نویسد :مردم ،ملتان [مولتان] شیعه هستند .دوبار در
ّ
(ابوعبدّللا
روز در اذان خود حی علی خیر العمل و تکبیر می گویند .مردم این جا همیشه هدایایــی برای مصر می فرستند.
مقدسی ،احسن التقاسیم فی معرفة اقالیم ،ترجمه ی علینقی منزوی ،ج  ،2ص . ).77شهر منصوره از دیگر شهرهای ایالت سند
بود که در اثر فعالیت داعیان فاطمی ،به ایین اسماعیلی در امد .حکمران ان ،که از سلسله ی حباری بود ،در حدود سال 401
قمری به کیش اسماعیلی در امد .این دو دولت اسماعیلی ،توسط سلطان محمود غزنوی و در راستای مبارزه ی او با اسماعیلیان
هوادار فاطمیان ،سرنگون شدند با وجود این ،ایین اسماعیلی در سند زنده ماند .در این دوران در عراق نیز ،بعضی حکام بر
اثر تالش های فاطمیان برای مدتی به تابعیت فاطمیان گردن نهادند .در سال  401قمری ،قراوش بن مقلد ،حکمران عقیلی
موصل ،کوفه ،مداین و شهرهای دیگر که خانواده اش پیرو مذهب تشیع بودند ،فرمانبرداری فاطمیان را پذیرفت و خطبه به
نام فاطمیان خواند 19.در همان سال ،علی االسدی رئیس قبیله ی بنی اسد ،نسبت به الحاکم در ّ
حله و دیگر نواحی تحت
حکومتش اعالم تابعیت کرد .خلیفه ی عباسی القادر باهلل ،که از موفقیت دعوت فاطمی در درون قلمرو خود به وحشت و هراس
افتاده بود ،به سرعت دست به اقداماتی تالفی جویانه زد .از جمله این که در سال  402قمری با تهدید و استفاده از نیروی
نظامی ،قراوش را بر ان داشت که به اطاعت از عباسیان باز گردد .همچنین در این سال موج تبلیغات ضد فاطمی خود را که به
دقت طراحی شده بود ،به راه انداخت ،که از ان جمله می توان به صدور اعالمیه ی بغداد در بی اعتبار ساختن نسبت
فاطمیان ،اشاره کرد .القادر عده ای از علمای شیعه و سنی ،از جمله شریف رضی و برادرش شریف مرتضی را به بغداد فرا خواند
و از انان خواست که صورت مجلسی مکـتوب بنگارند و در ان الحاکم و خلفای قبلی فاطمی را دروغ گو و شیاد معرفی کرده و
نسب فاطمی انان را انکار نمایند .این اقدامات شتاب زده ی القادر ،نشان از نفوذ اقدامات فاطمیان و وحشت وی از حمایت
حکومت های عراق و شام از ایشان است.
از شیوه های مهم داعیان برای گسترش ایین اسماعیلی ،نفوذ در طبقه ی حاکمه بود .انان پس از ان که متوجه شدند نهضت
نمی تواند ان اندازه پیرو که برای شورش علنی بر ضد مراجع دولتی کافی باشد مانند ان چه در سرزمین های عربی رخ داده بود به
دست اورد ،توجه خود را به طبقات حاکمه معطوف داشتند .در راستای همین خط مشی بود که امیر حسین مروزی که از رجال
درباری سامانیان بود و به طبقه ی بزرگان و اشراف تعلق داشت به ریاست دعوت در شمال شرقی ایران برگزیده شد .پس از
مروزی جانشینش نسفی توانست رجال مهمی از دربار سامانیان را به ایین اسماعیلیه در اورد .او حتی موفق شد نصر بن احمد
سامانی را به مذهب اسماعیلی وارد کند .نصربن احمد پس از گرایش به مذهب اسماعیلی ،گویا خود را وابسته ی فاطمی شمرد.
هر چند بعضی به علت عدم وجود انگیزه ی سیاسی و دوری راه ،در این مطلب تردید کرده اند؛ ولی باید دانست دلبستگی
مذهبی ،فراتر از هر نوع انگیزه ی سیاسی است( .ریچارد ،ن ،فرای ،بخارا دستاورد قرن وسطی ،ترجمه ی محمود محمودی،
ص  .).86 85از جمله رجالی که تحت تاثیر داعیان ،به تعلیمات اسماعیلی گروید می توان از پدر شیخ الرئیس بوعلی سینا ،نام
برد .از خود بوعلی نقل شده است :پدر من از جمله کسانی بود که دعوت داعیان مصری را پذیرفت و از جمله اسماعیلیان به
شمار می رفت(.ابن ابی اصیبعه ،عیون االنباء فی اخبار االطباء ،ج  ،2ص  3و 17؛ ابن حماد حنبلی ،همان ،ج  ،3ص
 .).234او اشاره می کند که برادرش نیز بر همین عقیده بوده است .فاطمیان وقتی نتوانستند محمود غزنوی را به تابعیت خود در
اورند ،برای تحقق هدفشان در صدد نفوذ در بین رجال درباری درامدند .برتری موقعیت فاطمیان می توانست برای هر رجل
سیاست پیشه جذابیت داشته باشد؛ زیرا خلفای فاطمی در این زمان در اوج اقتدار به سر می بردند و در مقابل ان عباسیان
اقتدارشان در حال افول بود .در راستای این هدف ،فاطمیان در صدد برقراری رابطه با یکی از رجال با نفوذ و قدرتمند غزنویان
یعنی ابوعلی حسن بن محمد میکال ،معروف به حسنک وزیر ،اخرین وزیر محمود برامدند .سفر حج سال  416قمری ،این
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فرصت را در اختیار انان قرار داد .بواسطه ی ناارامی و پرخطر بودن راه های نجد ،حسنک وزیر در مراجعت از سفر حج ،از راه
فلسطین و سوریه که قلمرو فاطمیان بود ،بازگشت و در راه در محلی بی احتیاطی کرده و خلعت الظاهر خلیفه ی فاطمی را
قبول کرد و پذیرفت که نامه ی مودت امیز خلیفه ی فاطمی را به محمود برساند .هدف الظاهر این بود که فشار محمود غزنوی بر
اسماعیلیان ماوراء النهر و خراسان را کاهش دهد و او را به طرف خویش جذب کند .این حرکت حسنک وزیر ،هر چند که از روی
ضرورت سیاست بود بر خلیفه ی عباسی القادر ،که خود را ولی نعمت دولت غزنوی می شمرد ،گران امد .خصوصا که حسنک
وزیر پس از ستاندن خلعت به بغداد نرفته و از موصل راه گردانیده و به سوی خراسان امده بود( .خواجه ابوالفضل محمد بن
حسین بیهقی ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علی اکبر فیاض ،ص .).202امکان هر نوع مراوده ی غزنویان با فاطمیان ،که دشمنان
خالفت بغداد بودند ،زنگ خطری بود برای خلیفه ی عباسی .از این رو زمانی که خلیفه القادر ،از مسائل حسنک اطالع یافت،
به شدت خشمگین شد و حسنک را قرمطی خواند .وقتی این سخن خلیفه به اطالع محمود غزنوی رسید ،بر اشفته شد و این
اتهام را مضحک دانست و خلیفه ی بغداد را کهنه احمقی خوف خواند .بیهقی می نویسد :محمود گـفت :حسنک را من پرورده ام
و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمطی است ،من هم قرمطی باشم ، ...و امیر را نیک درد امده بود که حسنک
راقرمطی خوانده بود خلیفه( .( .خواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی ،تاریخ بیهقی ،تصحیح علی اکبر فیاض ،ص.).202
حسنک همچنان التفات سلطان را به خود حفظ کرد ،اما خلیفه عدول از سنت را مجاز نمی شمرد و در گـفته و خواسته ی خود
پافشاری می کرد .سلطان محمود غزنوی که قبول تابعیت فاطمیان را با منافع خودسازگار می دید ،خلعت ها و هدایا و بخشش
هایــی را که خلیفه ی فاطمی نزد او فرستاده بود ،به بغداد نزد خلیفه القادر فرستاد و گـفت :چون مطیع تو بودم این فرستادم تا
هر چه می خواهی درباره ی ان کنی.
علل مخالفت غزنویان با برقراری رابطه با فاطمیان :
 .1نیاز غزنویان به کسب مشروعیت از خلفای عباسی  :با وجود تالش های گسترده ی فاطمیان در برقراری رابطه با غزنویان ،نه
تنها از سوی غزنویان تمایلی در برقراری رابطه نشان داده نشد ،بلکه با برخوردهای خصمانه مانع هر نوع نزدیکی می شدند.
سالطین غزنوی خصوصا سلطان محمود ،سخت به مذهب تسنن تظاهر می کردند 28.انان در تعصب از سامانیان تبعیت می
کردند و نسبت به ایین تسنن و حمایتشان از عباسیان وسواس داشتند .ظاهرا پیروی غزنویان از سامانیان و اگاهی از بهره هایــی
که قدرت نو ظهور انان می توانست با داشتن منافع مشترک با خالفت بغداد حاصل کند ،سبب حمایت انان از ایین تسنن
بود ،نه ان که سالطین و توده های ترک ،ذاتا تسنن را بر دیگر فرق اسالمی ترجیح دهند .غزنویان در سطح ارمانی و دینی،
طرفداری شدید از مذهب تسنن را اقتدار سلطان می دانستند .این امر در عنایت و مساعدت سالطین غزنوی به فقه حنفی و
فرقه ی محافظه کار کرامیه ی خراسان ،که جزء مشبهه به شمار می امدند ،دیده می شد.
جنبه ی عقیدتی قدرت سالطین غزنوی را بیش تر می توان حمایت مذهبی ایین تسنن از انان و رغبت انان به داشتن مناسبات
حسنه با خلفای عباسی دانست .مهم ترین سمت گیری غزنویان ،اشتیاق انان در گرفتن تصدیق مشروعیت قدرت خود از
القادر باهلل ،خلیفه ی عباسی بود .در این خصوص می توان به ارسال خلعت برای سلطان محمود و ملقب کردن او به یمین
الدوله از سوی خلیفه اشاره کرد 29.غزنویان پیوسته دقت داشتند تا با گرفتن موافقت خلیفه و حمایت ظاهری از مذهب
تسنن ،پایه های قدرت خود را تحکیم بخشند .سلطان محمود طی دوران حکومتش ،دریافت که برای تثبیت امپراتوری خود،
به تایید قانونی و معنوی خلیفه نیاز دارد .وی به رغم تغییر برخی از دیدگاه های مذهبیش در دو دهه اخر عمر ،تسنن القادر
عباسی را می پسندید .القادر که سخت ضد شیعه خصوصا اسماعیلیه بود ،در مسائل کالمی نگرشی حدیثی و حنبلی داشت .در
ان روزگار بسیاری از حکام و علمای اهل تسنن در راستای مبارزه با مخالفان خود ،گروه های مختلف شیعه را به اتهام قرمطی
گری مورد حمله قرار می دادند 30.در همین راستا سلطان غزنوی که در خراسان با موج تبلیغات اسماعیلیان هوادار فاطمیان رو
به رو بود ،روابطش را با علمای اهل تسنن استوار کرد و با اسماعیلیان ،سخت درگیر شد .تا از این طریق به خلیفه ی عباسی
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نزدیک شود .مناسبات محمود با خلیفه ی عباسی ،بهترین رابطه ی ممکنی بود که امیرنشینان مستقل ایرانی می توانستند با
خلفای عباسی برقرار کنند .القادر ،در میان خلفای عباسی نسبت به مذهب تسنن ،از همه سخت گیرتر بود .او بعد از مامون که
زمانی اعالمیه ای رسمی در برخی از عقاید کالمی داده و همه را به اجبار به قبول ان فراخوانده بود ،دومین خلیفه ای بود که
اعتقادیه ی رسمی صادر کرد و هر نوع گرایشی غیر از ان را انحراف خواند .نقطه ی مشترک القادر با محمود غزنوی در همین
نکـته بود و این سبب استحکام مناسبات انها با یک دیگر شد .سلطان غزنوی در سال  389قمری ،نام القادر را در خطبه های
نماز زنده کرد و به این ترتیب محبوبیت خود را نزد خلیفه ی عباسی و طبعا سنی مذهبان خراسان و غزنین افزایش داد .القادر در
ازای هدایای ارسالی سلطان غزنوی ،القاب یمین الدولة و امین الملة را به وی اعطا کرد .همچنین خلعتی با ارزش نیز برای
سلطان فرستاد که محمود ان را به تن کرده و بر تخت نشست تا مشروعیتش را در امارت تثبیت کند .هر بار که خبر فتوحات
محمود یا حمالت او به ضد مخالفان عباسیان به بغداد می رسید ،از سوی خلیفه القاب تازه ای مانند ولی امیرالمؤمنین ،نظام
الدین و ناصر الحق و یا کهف الدولة و االسالم ،به سلطان محمود غزنوی اعطا می شد .از ان جا که سلطان محمود بقای خود را
در وابستگی به تسنن و خلفای عباسی می دید ،تحت هیچ شرایطی اماده ی برقراری رابطه با فاطمیان ،و پذیرش تابعیت انان
که دشمن اصلی عباسیان به شمار می امدند نشد و در کینه و دشمنی با انان ،تا ان جا پیش رفت که ارزوی فتح مصر و نجات
ان سرزمین را از دست اسماعیلیان داشت( .محمد بن علی بن محمد شبانکاره ای ،مجمع االنساب ،تصحیح میرهاشم محدث،
ص).63
پاک کردن قلمرو غزنویان از فرقه ی اسماعیلیه ،برای خشنودی خلفای عباسی صورت می گرفت که در ان زمان از بسیاری
جهات ،تحت الشعاع رقبای فاطمیشان در قاهره قرار گرفته بودند .از جمله این که محمود در خراسان ،فرقه ی کرامیه را به ازار
اسماعیلیان تشویق می کرد .شعر ان دوره سرشار از اشاراتی است مبنی بر تعصب سلطان محمود و دیگر سالطین غزنوی به
تسنن و نیز در بر دارنده ی مرثیه هایــی است که بیانگر ازاری است که انان بر اسماعیلیان روا می داشتند .فرخی در مرثیه ی
مرگ محمود چنین می سراید:
اه دردی که کنون قرمطیان شاد شوند
ایمنی یابند از سنگ پراگنده و دار
 .2مخالفت عباسیان در برقراری مناسبات بین غزنویان و فاطمیان  :در عدم برقراری مناسبات حسنه بین غزنویان و فاطمیان،
خلیفه ی عباسی نقش مهمی داشت؛ زیرا نزدیکی غزنویان به فاطمیان موجب تضعیف موقعیت عباسیان در برابر فاطمیان که
رقیب اصلی انان به حساب می امدند می شد .در جریان مقابله ی غزنویان با اسماعیلیان و فاطمیان ،خلیفه ی عباسی القادر
باهلل ،در وجود سلطان محمود فردی را می دید که می توانست اعتبار و حیثیت بر باد رفته ی خالفت عباسی را برگرداند و بر
اعتبار ان بیفزاید؛ زیرا فاطمیان ،خالفتی را پـی ریزی کرده بودند که از شمال افریقا تا سوریه امتداد داشت و قاهره که تختگاه
خلیفه ی فاطمی بود ،در شکوه و شکوفایــی اقتصادی و فرهنگی ،بغداد را تحت الشعاع خود قرار داده بود و خطر توسعه طلبی
دولت فاطمی ،از طریق بیابان شام ،عراق را تهدید می کرد .برخوردهای قاطعانه ی سلطان محمود غزنوی ،به خوبی با شیوه و
اسلوب حکومتی خلیفه ی عباسی ،همخوانی داشت .از این رو القادر به تشدید و تحریک این برخوردها پرداخت و سلطان
محمود نیز سلیقه ی او را به خوبی پاسخ گـفت .وضع سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی خالفت ،که پس از ال بویه مختل گردیده
بود ،سبب تضعیف پایه های حکومت خالفت شد .به همین دلیل خلیفه با اتکا به ضابطه های مذهب تسنن ،درصدد ترمیم
این پایه های سست برامد .او ضابطه هایش را به سلطان محمود القا کرد و محمود به نام او پیش قدم شد و در این راه سنگ
تمام گذاشت .در پـی ان و جهت قدردانی از محمود ،همان طور که بیان شد ،القادر باهلل خلعت هایــی نفیس و گرانمایه برای او
فرستاد( .جرفاذقانی ،همان ،ص ).138
نفی اتهام وابستگی به فاطمیان :از ان جا که سرزمین شرقی ایران ،محفلی برای اسماعیلیان و هواداران فاطمیان بود ،همواره
این زمینه وجود داشت که حکام یا امرای ان منطقه به گرایش به اسماعیلیان یا حمایت از انان متهم گردند .اتهام قرمطی یا
وابستگی به فاطمیان مصر ،بهانه ای بود که بسیاری از امرا و حتی خلفای عباسی ،برای کوبیدن و بیرون کردن رقبای خود ،از
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ان استفاده می کردند .نمونه ی بارز ان این که در اواخر دوره ی سامانیان ،عبدالملک بن نوح ،وزیر خود ابومنصور محمد بن
عزیز و فرمانده ی سپاه خود ،ابوسعید بکر بن مالک فرغانی را متهم به قرمطی گری کرد و از بین برد 34.همچنین سبکـتگین
غزنوی ،ابوعلی سیمجوری را به اتهام قرمطی گری و وابستگی به خلفای فاطمی مصر ،دستگیر و زندانی کرد .در این باره،
طبقات ناصری چنین می نویسد :امیر نوح از بخارا بیرون امد و به جانب خراسان روان شد به جهت قمع ابی علی سیمجور .چون
به حدود طالقان رسیده اعیان قرامطه و مالحده در ان بالد امده بودند و جمع عظیم ایشان را اجابت کرده امیر سبکـتگین
ایشان را جمله به دست اورد و عزا به سنت کرد و ناصرالدین لقب او شد ( .همان)سلطان محمود غزنوی که این موارد را دیده
بود ،به خطر این اتهام توجه داشت .از این رو همیشه در پـی نفی این اتهام و در پـی گرفتن تایید از سوی خلفای عباسی بود .از
ان جمله این که وقتی تاهرتی فرستاده ی الحاکم فاطمی ،به طرف غزنه رفت ،برای این که مبادا مورد اتهام واقع شود ،فرمان
داد تا او را به نیشابور بازگردانند .بقول عتبی  ...غبار تهمتی بر حاشیه طهارت او ننشیند( .جرفاذقانی ،همان ،ص  ).371و وقتی
ً
احتماال دشمنان محمود
او را کشت و خبر ان به بغداد رسید ،زبان اغراض و عذل ُع ّذال بسته گشت .این نشان می دهد که
حتی اتهاماتی در این باره به او زده بودند و او برای اثبات پاک دینی خود ،سخت گیری زیادتری می کرده است.
دوری فاطمیان از مناطق غزنویان :یکی از دالیل عدم گرایش غزنویان به فاطمیان ،دوری مقر حکومت غزنویان با مرکز خالفت
فاطمیان بود؛ زیرا غزنویان در مناطق شرقی ایران و فاطمیان در مصر مستقر بودند این در حالی بود که عباسیان در کنار
غزنویان و در واقع حایل بین غزنویان و فاطمیان بودند .از این رو دوری غزنویان از فاطمیان انگیزه ی کمتری را برای گرایش انان
به فاطمیان ایجاد می کرد .انتقال خالفت فاطمیان از افریقیه به مصر ،موجب تقویت موقعیت فاطمیان در نواحی خالفت
شرقی شد .انان از اغاز تشکیل حکومت غزنویان ،درصدد نفوذ در مناطق تحت سلطه ی انها بودند .فاطمیان می خواستند
دامن دولت غزنوی را به دولت خویش پیوند زنند و انان را تحت تابعیت خود در اورند .برای برقراری رابطه و نفوذ در مناطق
تحت کنترلغزنویان ،فاطمیان از چهار طریق وارد عمل شدند:
ارسال داعیان جهت تبلیغ کیش اسماعیلی و جذب مردم به دعوت فاطمیان؛
ارسال سفیر به دربار غزنویان برای جذب انان و ترغیب به قطع تماس با عباسیان؛
برقراری حاکمیت وابسته و دست نشانده؛
تالش برای نفوذ در بین طبقات حاکمه و رجال غزنوی.
با وجود تالش های فاطمیان برای برقراری رابطه ،غزنویان تمایلی به این کار از خود نشان ندادند و شدیدا مانع نفوذ فاطمیان
در نواحی خالفت شرقی شدند .علل مخالفت غزنویان در برقراری رابطه را ،در عوامل زیر باید جستجو کرد:
نیاز غزنویان به کسب مشروعیت از خلفای عباسی؛
مخالفت عباسیان در برقراری این ارتباط؛
دوری از نفی اتهام وابستگی به فاطمیان؛
دوری فاطمیان از مناطق تحت سلطه ی غزنویان.
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باب سوم

اسماعیلیسم در دوره الموت

ماموریت حسن صباح :حسن صباح در میانهی دههی۴۴۰ھ .ق۱۰۵۰/.م .در یك خانوادهی شیعهی اثنیعشری در قم ،كه
بطور سنتی شهری شیعی در مركز ایران محسوب میشد ،دیده به جهان گشود .پس از مدتی خانوادهی صباح به شهر ری ،دیگر
مركز مهم تعالیم شیعی و محل فعالیتهای اسماعیلی ،نقل مكان نمودند .حسن كمی پس از سن  ۱۷سالگی ،با عقیدهی
اسماعیلی اشنایــی یافت و با تالش داعیان محلی ،به این ایین گروید .در سال ۴۶۴ھ .ق۱۰۷۲/.م ،.حسن كه به تازگی به
كیش جدیدش درامده بود مورد توجه ابن عطاش كه در ان زمان در ری اقامت داشت قرار گرفت .ابن عطاش استعداد حسن را
كشف كرده و وی را به مقامی در دعوت منصوب نمود و همچنین او را برای سفر به قاهره و ارتقای تعالیم اسماعیلیاش در انجا،
راهنمایــی كرد .سرانجام حسن در سال ۴۷۱ھ .ق۱۰۷۸/.م .به مصر مقر حكومت فاطمیان رسید و حدود سه سال را در قاهره
و اسكندریه سپری نمود .به نظر میرسد حسن در مصر با بدرالجمالی (وفات ۴۸۷ھ .ق۱۰۹۴/.م ،).مقتدرترین وزیر و «فرمانده
ی سپاه» فاطمیان كه كمی پیشتر به دنبال المؤید شیرازی به عنوان داعیالدعات برگزیده شده بود ،مشاجراتی داشته است .در
هر حال ،حسن ظاه ًرا در وضعیتی ابهامبرانگیز از مصر اخراج شد و در سال ۴۷۳ھ .ق۱۰۸۱/.م .به مركز دعوت ایران در
اصفهان بازگشت .به نظر میرسد كه وی درسهای مهمی را از فاطمیان در مصر فراگرفته بود .حكومت فاطمیان در ان زمان
بدلیل مشكالت فراوان ،بهسرعت رو به زوال نهاد .اكنون حسن از ناتوانی فاطمیان در حمایت از اسماعیلیان ایران ً
كامال اگاه
بود و در استراتژی انقالبی ایندهاش ،این نكـته را مورد توجه قرار داد .حسن مدت نه سال در خدمت دعوت ،به مناطق مختلف
ایران در خوزستان ،قومس و نیز استانهای حاشیهی خزر در دیلم سفر نمود .در طول همین مدت بود كه حسن به تنظیم
استراتژی انقالبی ضد سلجوقیاش و نیز ارزیابی قدرت نظامی سلجوقیان در مناطق مختلف ایران پرداخت .به نظر میرسد وی در
سال ۴۸۰ھ .ق۱۰۸۷/.م ،.دژ كوهستانی و غیرقابل تسخیر الموت در منطقهی رودبار دیلم را بهعنوان مكانی مناسب برای
استقرار مركز فرماندهیاش ،انتخاب نمود .حسن كه به عنوان داعی دیلم منصوب شده بود فعالیتهای دعوت در منطقهی
رودبار را تقویت نمود .فعالیتهای حسن خیلی زود مورد توجه نظامالملك (وفات ۴۸۵ھ .ق۱۰۹۲/.م ،).كه برای  ۳۰سال
وزیر دربار سالطین سلجوقی ،الپارسالن و ملكشاه بود ،قرار گرفت .ولی نظامالملك نتوانست حسن را كه در ان زمان به
رودبار رسیده بود دستگیر كند .حسن در سال ۴۸۳ھ .ق۱۰۹۰/.م .از طریق حامیانش به الموت و نواحی اطراف ان نفوذ كرد و
این قلعهی رسوخناپذیر رشتهكوه البرز را با برنامه ای هوشمندانه و با شعار نهضت اسماعیلیان ایران برای مقابله با سلجوقیان،
تسخیر نمود .فتح الموت همچنین بنیانگذاری حکومت اسماعیلی نزاری در ایرانرا رقم زدً .
یقینا قاهره هیچگونه نقشی در
سازماندهی یا هدایت این نهضت ،كه حسن با ابتكار خود برنامهریزی و اجرا نمود ،برعهده نداشت.
اسماعیلیان ایران در طول دوران تاریخی الموت (۴۸۸-۶۵۴ھ .ق۱۰۹۰-۱۲۵۶ /.م ،).حكومت مستقل خود را به همراه یك
حکومت تابعه در سوریه مستقر نمودند .این حكومت كه فرماندهی مركزی ان در دژ كوهستانی الموت واقع بود ،در اواسط
سلطنت سلجوقیان توسط حسن صباح بنیان نهاده شد و حدود  ۱۶۶سال ،تا زمان سقوطش توسط هجوم گستردهی مغوالن
در سال ۶۵۴ھ .ق۱۲۵۶/.م ،.دوام یافت .اسماعیلیان ایران ،تاریخچههایــی رسمی برای ثبت وقایع حكومتیشان ایجاد كردند
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كه نخستین انها «سرگذشت سیدنا» 'زندگیـنامهی رهبـر ما' بود و زندگی و فعالیتهای حسن صباح ،نخستین فرمانروای الموت
را در برداشت .این تاریخچهها ،همانند بسیاری از تالیفات مذهبی انجام شده توسط اسماعیلیان نزاری دوران الموت ،باقی
نماندند .اما تاریخچههای نزاری توسط سه مورخ ایرانی دوران ایلخانی به نامهای جوینی (وفات ۶۸۱ھ .ق۱۲۸۳/.م،).
رشیدالدین فضلهللا (وفات ۷۱۸ھ .ق۱۳۱۸/.م).و ابوالقاسم كاشانی (وفات ۷۳۸ھ .ق۱۳۳۷/.م).مورد بازبینی و استفاده
قرار گرفتند كه منابع اصلی ما در باب تاریخ اسماعیلیان ایران در این دوره ،محسوب می شوند.
حسن بن صباح و تثبیت مجدد هویت ایرانی :به نظر میرسد حسن صباح مجموعهای مركب از انگیزههای سیاسی و مذهبی
برای انجام نهضتش بر ضد تركان سلجوقی داشته است .وی به عنوان یك اسماعیلی نمیتوانست سیاستهای ضد شیعی
سلجوقیان را كه در جایگاه مدافعان جدید سنیان افراطی ،مقید به ریشهكنی حكومت شیعی فاطمی از جهان اسالم بودند
تحمل كند .نهضت حسن به گونهای غیر مشهود ،تجلی احساسات «ملی» ایرانی وی نیز بود ،كه به جذابیت عمومی و موفقیت
اولیهاش در ایران منجر شد .در دهههای نخستین قرن پنجم/یازدهم تعدادی از سلسلههای ترك ،حكومتشان را در سرزمینهای
ایرانی برپا كردند كه نخستین انها غزنویان و قراخانیان بودند .ورود سلجوقیان كه تهدیدی برای احیای فرهنگ و احساسات ملی
فرهنگ ایرانی
ایرانی بودند اغازگر دورانی تازه از حکمرانی بیگانگان بود كه در انان اعراب با ترکان جایگزین شدند .این رنسانس
ِ
اسالمی خاص ،بر عواطف ایرانیان مسلمانشده كه اگاهانه از هویت ایرانی و میراث فرهنگیشان در طول قرنها سلطهی اعراب
محافظت نموده بودند ،بنیان نهاده شد .این فرایند كه صفاریان اغازگر ان بودند و توسط سامانیان و ال بویه تداوم یافت ،تا
دوران سلطهی تركان بر این منطقه به مرحلهای بازگشتناپذیر رسیده بود .به هر حال تركان سلجوقی در ایران بیگانه محسوب
میشدند و سلطهشان بهشدت مورد نفرت طبقات اجتماعی مختلف ایرانیان بود .احساسات منفی ایرانیان بر علیه تركان ،با غارت
شهرها و روستاها توسط تركها و سربازان یاغیشان كه گروههای بزرگی از انها به طور مدام پس از موفقیتهای سلجوقیان از
ً
شخصا نفرت خویش از تركان و سلطه
جلگههای اسیای میانه به ایران جذب میشدند ،به طور چشمگیری شدت یافتَ .حسن،
ی انها بر ایران را در اثارش اظهار نموده است .در واقع بر مبنای هدف نهایــی ریشهكنی سلطهی سلجوقیان در ایران بود كه
حسن خود را وقف این كار نموده و اسماعیلیان ایران را در غالب یك جنبش انقالبی ،سازماندهی كرد .در این زمینه ذكر این
مورد نیز حائز ّ
اهمیت است كه حسن برای تجلی هوشیاری ایرانیاش و با وجود اعتقادات اسالمی غیر قابل انعطافش ،زبان
عرب ی را با زبان فارسی به عنوان زبان مذهبی اسماعیلیان ایران ،جایگزین نمود .این برای نخستین بار بود كه یك جامعهی
عمدهی مسلمان ،زبان فارسی را بعنوان زبان مذهبیاش اقتباس مینمود؛ این امر همچنین علت نگارش کلیهی ادبیات
اسماعیلی به زبان فارسی در میان تمام جوامع اسماعیلی فارسی زبان (نزاری) در دوران الموت و پس از ان را توضیح میدهد.
گسترش نفوذ الموت در محیط و مناطق ایران  :حسن صباح پس از تثبیت جایگاهش در الموت ،نفوذ خویش را در رودبار و
نواحی مجاور ان در دیلم ،از طریق جذب تازهكیشان و تصرف قالع بیشتری كه انها را به گونهای سازمانیافته برای مقاومت در
برابر محاصرههای طوالنی مقاوم میساخت ،گسترش داد .مدركی وجود دارد كه اشاره میكند حسن حداقل تعدادی از باقی
ماندههای خرمیان در اذربایجان و دیگر نواحی را كه بدلیل احساسات ایرانیشان خود را پارسیان میخواندند نیز به مذهب
اسماعیلی جذب نمود.
اغاز نزاع میان سلجوقیان و اسماعیلیان در۴۸۴ھ .ق۱۰۹۱/.م :.طولی نكشید كه الموت مورد هجوم نیروهای نزدیكترین امیر
سلجوقی قرار گرفت و این اغاز سلسله جنگهای بی پایان سلجوقیان و اسماعیلیان در ایران بود .حسن در سال ۴۸۴ھ.
ق۱۰۹۱/.م.داعی حسین قائنی را به سرزمین بومیاش قهستان فرستاد تا حامیانی را در ان دیار فراهم اورد .این داعی الیق در
مدت كمی در قهستان-ناحیهای لمیزرع در جنوب شرقی خراسان -به موفقیت دست یافت و اسماعیلیان انجا در مدت كوتاهی بر
ضد سلجوقیان به شورش برخواسته و تعداد زیادی از قالع و برخی شهرهای عمده مانند تون ،طبس ،قائن و زوزن را به تصرف
دراوردند .در نتیجه قهستان پس از رودبار به دومین قلمرو اصلی برای فعالیتهای اسماعیلیان ایران تبدیل شد .در سال ۴۸۵ھ.
ق۱۰۹۲/.م .حسن یك حكومت منطقهای مستقل را برای اسماعیلیان ایران بنیان نهاد .سلطان ملكشاه با توجه به قدرت
روزافزون اسماعیلیان ،سپاه بزرگ سلجوقی را بر علیه اسماعیلیان به رودبار و قهستان گسیل داشت .با این وجود در زمان مرگ
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ملكشاه در سال ۴۸۵ھ .ق۱۰۹۲/.م ،.نیروهای سلجوقی پراكنده شدند و جنگ داخلی برای بیش از یك دهه و تا سال ۴۹۸ھ.
ق۱۱۰۵/.م .كه محمد تاپار به عنوان سلطان بی چون و چرا به پیروزی رسید و برادرش سنجر در كسوت ِِ نایبالسلطنهی شرق
در بلخ مستقر شد ،تداوم یافت .حسن صباح در این دوران پراشوب در اردوی سلجوقیان ،به اسانی قدرت خویش را تحكیم
نموده و به نواحی دیگر ایران از جمله والیت قومس ،كه اسماعیلیان در انجا گردكوه و تعداد دیگری از قالع نزدیك دامغان را به
تصرف خود در اوردند ،گسترش داد .اسماعیلیان چندین قلعه را در ارجان كه منطقهای مرزی بین استانهای خوزستان و
فارس بود نیز متصرف شدند .رهبر اسماعیلی ارجان ،داعی ابوحمزه بود كه همانند حسن مدتی را برای ارتقای تعالیم اسماعیلی
اش در مصر گذرانده بود .در خود دیلم نیز اسماعیلیان بطور متناوب حمالت سلجوقیان را دفع میكردند؛ انها همچنین دژهای
نظامی بیشتری در شمال ایران ،از جمله دژ كلیدی لمسر (یا لنبسر) در غرب الموت را تصرف نمودند .كیا بزرگ امید كه در یك
نبرد نظامی دژ لمسر را به تسخیر خود دراورد ،برای مدت  ۲۰سال و تا زمانی كه برای جانشینی حسن صباح به الموت
فراخوانده شد ،فرماندهی انرا بر عهده داشت .به عالوه در این دوران ،اسماعیلیان فعالیتهایشان را به شهرهای بسیاری در
سرتاسر ایران گسترش داده و نیز توجه شان را به مقر حكومت سلجوقیان در اصفهان معطوف نمودند .در این ناحیه،
اسماعیلیان تحت رهبری احمد پسر ابن عطاش ،در سال ۴۹۴ھ .ق۱۱۰۰/.م .با تصرف قلعهی شاهدژ كه مسیرهای اصلی
پایتخت سلجوقیان را نگهبانی میكرد ،به موفقیت سیاسی عمدهای دست یافتند .انچنان كه روایت شده است احمد در جذب
حدود ۳۰۰۰۰نفر به مذهب اسماعیلی در ناحیهی اصفهان موفق شد و همچنین از نواحی اطراف شاهدژ مالیات جمع میکرد.
هیچ مدرك تاریخی در مورد گسترش فعالیتهای حسن و جانشینان بعدی وی در الموت ،به بدخشان و دیگر نواحی ماوراءالنهر
وجود ندارد .به نظر میرسد جوامع اسماعیلی كوچك و دورافتادهی این ناحیهی اسیای میانه تا حدود قرن هفتم/سیزدهم بطور
مستقل از الموت ،فعالیت میكردهاند .در سالهای نخستین قرن ششم/دوازدهم ،حسن فعالیتهایش را با اعزام تعدادی از
داعیان ایرانی به سوریه گسترش داد .با این وجود ،حدود نیم قرن تالش برای استقرار شبكهای از قالع اسماعیلی در سوریه الزم
بود .به جز حسن ،رهبران و شخصیتهای برجستهی اسماعیلی ایرانی در اوایل دوران الموت مانند بزرگ امید ،حسین قائنی و
رئیس مظفر حاكم گردكوه ،به جای حكیمان و فیلسوفان دانشمندی همچون داعیان ایرانی پیشین در دوران فاطمیان ،همگی
فرماندهانی الیق و متخصص در امور نظامی بودند که برای ان شرایط عاجل و کوتاهمدت مناسب بودند .
سلجوقیان  ،سالجقه ،یا ال سلجو :نام دودمان ترک نژاد است که در سـده های پنجـم و ششم هجری قمری (یازدهم و دوازده
هم میالدی) ،بر بخش های بزرگی از اسیای غربی شامل ایران کنونی ،فرمانروایــی داشتند .سلجوقیان زبان فارسی  -دری را ،
زبان رسمی ،دولتی و درباری قرار دادند و وزیران این دوره ،به ویژه عمیدالملک کندری و خواجه نظام الملک ،خدمات مهمی
به ادبیات فارسی و گسترش دانش عرصه های ناهمگون کردند .سلجوقیان در اصل غزهای ترکمان بودند که در دوران سامانیان
در اطراف دریاچه خوارزم (ارال) ،سیر دریا و امو دریا می زیستند .سلجوقیان که به اسالم روی اورده بودند ،بعد از ریاست
سلجوق بن دقاق ،نام سالجقه را به خود گرفتند و با سامانیان درمبارزه با دشمنان شان بسیار کمک می کردند .پسر سلجوق به
نام میکائیل که بعد از مرگ او ریاست این طایفه را به عهده داشت ،به قوم تاریخ نگاران چنین حکم جهاد برای مبارزه با کـفار
را صادر کرد .میکائیل سه پسر داشت با نام های یبغو ،چغرل و طغرل .این قبیله که یکبار در زمان سلجوق بن دقاق به دره
سیحون کوچ کرده بودند ،بار دگر بعد از مرگ سلجوق به سرکردگی سه پسرزاده اش به نزدیکی پایتخت سامانیان کوچ کردند.
اما سامانیان از نزدیکی این طایفه به پایتخت احساس خطر کردند؛ بنا براین سالجقه بار دیگر از روی اجبار بار سفر بسته و به
بغراخان افراسیابی پناه بردند .ابتدای سلطنت سلجوقیان را باید با خطبه سلطنت برای رکن الدین ابو طالب طغرل بن میکائیل
بن سلجوق در تاریخ شوال  ٤٢٩ھ .ق .در نیشاپور دانست .طغرل به کمک ابوالقاسم علی بن عبدهللا جوینی معروف به ساالر
پوژکان ،که همواره در دستگاه قدرت طغرل باقی ماند ،به نیشاپور وارد و سلطنت را اغاز کرد .طغرل برای خود نام اسالمی رکـن
الدین ابوطالب محمد را انتخاب کرد و این نام و مقام مورد تائید خلیفه عباسی قرار گرفت .طغرل وزیری با کـفایت که او را هم
ردیف خواجه نظام الملک طوسی می دانند که نام عمیدالملک کندری داشت و سیاست و تدبیر او به طغرل بسیارکمک کرد.
سلطان محمد را می توان اخرین پادشاه سلجوقیان دانست که بر تمام تصرفات این سلسله حکومت کرد .باید گـفت حاکمیت
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سلجوقیان نیز الی اخیر ،در فرایند جنگ ها ،اغتشاشات و پراکندگی های سیاسی و نظامی قرار داشت .سلطان محمود غزنوی
(٣٧٧- ٤٠٩ھ .ق ).که دامنه حکومتش از قزوین (در ایران) تا دریای ستلج (هندوستان شمالی) و از خوارزم تا دریای عرب
ً
مخصوصا اسماعلیان پرداخت .محمود ،اسماعیلیان بسیاری از
گشوده بود ،در تمام مناطق قلمرو خود به قلع و قمع شیعیان
ساکنین شهر ری را به دار زد .به همین ترتیب ،محمود غزنوی با اسماعیلیان غور و دیگر نواحی افغانستان نیز با شدت بسیار
برخورد نمود .وی با تکـفیر اسماعیلیان غور ،به قلع و قمع انان میپرداخت .با یک نگاه گسترده وبه طرح جهانی اسماعیلی در
مییابیم که خراسان یک جزیره مستقل و مناطق اسماعیلی نشین در افغانستان امروزی و ماوراءالنهر ،همه زیرمجموعه این
حجت خراسان میخواند ،و در عین حالً ،
جزیره بوده است .شاهد این مطلب این است که ناصرخسرو خود را ّ
عمدتا فعالیت
های او در شمال افغانستان (بلخ) و شمال شرق (بدخشان) بوده است .در حالیکه ایوانف ،با تکیه بر اطالعاتی درباره
جمعیت اسماعیلیه ،از بدخشان به عنوان یک جزیره مستقل یاد میکند .ابوالمعالی از داعی یــی در غزنی نام میبرد که هم شان
حسن صباح و ناصرخسرو و از مؤسسان نهضت اسماعیلی در ان مناطق بوده است .طبق نظر سوم ،بدخشان ،ری (ایران) و
مناطق جنوبی افغانستان ،باید هرکدام جزیرهای جداگانه و مستقل از خراسان بوده باشند ،و این خود داللت بر فعال بودن
اسماعیلیه در غزنی (پایتخت حکومت غزنویان) دارد .مارشال گ .هاجسن نیز به این تقسیمبندی سه گانه جغرافیایــی در
سرزمین های ایران ـ خراسان و ماوراءالنهر اذعان دارد ،ولی احتمال میدهد که این تقسیمبندی ،مدت درازی دوام نداشته
است .در دوره پس از تجزیه افغانستان امروزی به دو دولت غوری و غزنوی ،اسماعیلیان ،سلطان عالءالدین حسین سلطان
غور را به کیش خود دراوردند و با کمک او ازادانه به تبلیغ ایین خود پرداختند .امر دیگری که در گسترش تشیع در غور و
غرجستان مؤثر بود ،عالقه امرای ان به اهلبیت بوده است که قزوینی نیز بدان اشاره دارد .با این حال ،رابطه اسماعیلیه پس
از سلطان عالءالدین حسین غوری با فرزند او سیف الدین محمد و فقهای اهل سنت تیره گردید ،زیرا نشان اشکاری از وضعیت
نامناسب اسماعیلیه افغانستان در این مقطع است .سیف الدین محمد غوری ،همه داعیانی را که پدرش در سال ۵٣٤ھ .ق .از
غزنی دعوت کرده بود و نیز بسیاری دیگر از کسانی را که تازه به این کیش درامده بودند ،از دم تیغ گذراند .حکمرانان غوری پس
از او نیز بارها علیه اسماعیلیه دست به اقدامات جنگی زدند .نفوذ فقهای اهل سنت در دستگاه حکومتی سالطین بعدی غور،
شاید از عوامل مهم سختگیری ایشان بر اسماعیلیه بوده است .سیف الدین که بر غور و مناطق ضمیمه ان حکومت میکرد،
شافعی شده بود و برادرش شهاب الدین که برغزنی و مناطق اطراف ان حکومت میکرد ،حنفی شده بود .در حدود سال ۵۵٧
ھ .ق .از فقهای بلخ و سمرقند سؤال شده بود که با اسماعیلیانی که قصد توبه دارند ،چگونه باید رفتار کرد .مالیمترین جواب ها
این بوده است که انان باید تمامی کسانی را که به کیش خویش در اوردهاند ،به مذهب تسنن برگردانند .ولی ً
عموما توبه فرد
اسماعیلی پذیرفته نمیشد و برای او چارهای جز مرگ نبود؛ به این دلیل که صریحترین اظهارات ممکن بود در اندیشه فرد
اسماعیلی ،قابل تعبیر به معنای مغایران باشد.
روابط خواجه نظام الملک و اسماعیلیان :اسماعیلیان فعالیت های تبلیغی ود قبل از این که سلجوقیان به قدرت برسند از
دورهي سامانیان و غزنویان ،اغاز کرده بودند (گردیزی ،زین االخبار ،ص )٢۵٣-٣٣١.؛ بيشتراین فعالیت ها ،فرهنگی وپنهانی
بود .روابط دولت بزرگ سنى مذهب سلجوقيان با اسماعيليان نيز براساس نگرش مكـتب فقهى عالمان سنت و جماعت شكل مى
گرفت .در عهد سلطنت الب ارسالن و ملکشاه که زمام کلی امور قلمرو گسترده ی سلجوقی دردست وزیر مقتدر انها ،خواجه
بود ،برای این امپراتوری گسترده وخالفت عباسی دشمنی خطرناک تر از اسماعیلیه وجود نداشت که با ایجاد سازمان های ّ
سری
وتشکیالت حیرت اور ،اسیای غربی را دچار وحشت عجیبی كرده بود .نظام الملک به عنوان فردی شافعی مذهب و وزیر
سالطین ّ
سنی مذهب ،نفوذ سیاسی اسماعیلیان را بر نمی تافت و همهی تالش خود را برای ریشه کن ساختن پیروان این مذهب
به کار می برد و یکی از اهداف وی از تاسیس مدارس نظامیه مقابله با اندیشه های اسماعیلیه درمناطق مختلف ایران بود .تا
هنگامی که اسماعیلیان به فعالیت های تبلیغی خود در مناطق مختلف ایران به زندگی مخفیانه ادامه می دادند و هنوز دست به
سالح نبرده بودند ،رفتارها با انان مسالمت امیز بودّ .اما هنگامی که حسن صباح رهبر و مؤسس دولت نزاری اسماعیلیان
درایران با گرفتن قلعه الموت (جوینی ،تاریخ جهانگشای جوینی )١٧٤/٣ ،در سال١٠٩٠م٤٨٣/ھ .ق ،.مرحلهی جديدى را در
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فعاليت هاى این فرقه شیعی و مناسبات ان ها با سلجوقيان شكل داد .از اين تاريخ دعوت اسماعيلى ،سياست قيام اشكارعليه
دولت سلجوقى را در پيش گرفت و فتح الموت اولين ضربه اين قيام بر پيكره ان دولت به شمار مى رفت( .حلمی ،دولت
سلجوقیان ،ص )١٠١.به ويژه انکه همهی امورکشور در دستان قدرتمند خواجه نظام الملک بود .از شواهد چنین برمی اید،
دشمنی خواجه با اسماعیلیان دالیل سیاسی داشته تا مذهبی که ریشه ی ان را شاید بتوان درطمع داشتن حسن صباح به
منصب وزارت خواجه و نقش او درهنگام ارائه ی گزارش حسابات ابن صباح به الب ارسالن و پراکنده ساختن اوراق دفاتر او
جستجوكرد ،که اين كار موجب مفتضح نمودنش نزد سلطان شد و درنهایت ازچشم شاه افتاد و از درگاه سلطان رانده شد .این
دشمنی موجب گشت تا حسن صباح عزم کند با به راه انداختن قیام در مقابل او ،خود را مطرح سازد( .مستوفی ،تاریخ گزیده،
ص ٤٣١.؛ تاریخ ایران کیمبریج )٤٢٨/۵ ،این موضوع درصحبت های حسن صباح با یکی از دوستانش بنام ابوالفضل لنبانی
یا نسبانی در اصفهان که مدتی را در منزل او مخفی شده بود ونزد وی ارزو کرد که اگر دو بار موافق یافتمی این مملکت را بهم
برزدمی ،نمایان است(.مستوفی ،تاریخ گزیده ،ص .)۵١٨ .انچه درباره ی افکار ضد شیعی خواجه نظام الملک دربرخی نوشته
های تاریخی انعکاس یافته است یا بر اساس مندرجات ضدشیعی که درکـتاب مشهور سیاست نامه یا سیرالملوک که منسوب به
خواجه نظام الملک دانسته اند ،ترسیم كرده اند وکمتر کسی تاملی در هویت واصالت نویسنده ی ان کرده اند و بر همان اساس
درمورد وی به قضاوت نشسته اند درحالی که نوشته ها وحکایت های تاریخی که بعضی ً
صرفا نقلی وبدون استدالل عقلی
وتحلیل های منطقی بوده و بسیاری از انها با مشی وسیاست های عملی ومرام خواجه که در نوشته های تاریخی شهرت بسیارهم
یافته اند ،با مندرجات ضد شیعی که در سیاست نامه وجود دارد ،تناقض چشمگیری دارند .وچنین به گمان می رسد که بین
عقاید و ارای اسماعیلیان و سایر مذاهب تشیع تفاوتی قائل نشده اند .درحالی که فرقه های دیگر شیعه و نظریه پردازان وتحلیل
گران ،عقاید اسماعیلیان را الحادی وانحراف از دایره ی ارای تشیع دانسته اند .با استناد براین حکایت ها وتناقض هایــی که در
روایت های متون تاریخی شهرت دارند به چند مورد ازدالیل متعدد ،در این مقاله اشاره می گردد .ضمن این که تحقیق بیشتر و
مفصل تری را در این باره خواجه نظام الملک در خانواده ای مسلمان ومعتقد رشد یافته بود .نسبت به خاندان پیامبر(ص)
ارادت می ورزید ،به زیارت قبور انان می رفت ،به سادات احترام می گذاشت و با بزرگان انها روابط خویشاوندی برقرارکرده بود.
درنخستین سفرش همراه ملکشاه به عراق در سال (١٠٨٦م ٤٧٩/ھ .ق ).به زیارت ارامگاه پیشوایان بزرگ رفت که ابن اثیر و
ابن جوزی این واقعه را گزارش کرده اند( .باسورث ،کلیفورد ادموند .سلسله های اسالمی جدید ،ترجمه ی فریدون بدره ای.
تهران :مرکز بازشناسی اسالم و ایران (انتشارات باز) . ).١٣٨١ ،براساس این نقل های تاریخی روابط خواجه نسبت به سادات
وخاندان پیامبر(ص) حسنه بوده و سیاست وی برپایه ی مـدارا ومسالمت بوده است .همین که بزرگی را تشخیص می داد ازنفوذ
اجتماعی و مذهبی برخوردار است جدا از مذهب ومسلکش با او پیوند خویشاوندی برقرار می کرد چنانچه دو نفر از دامادهای
وی درشمار بزرگان علوی وسادات بودند .این موضوع وصلت وخویشاوندی خواجه با بزرگان شیعی را ابوالحسن بیهقی گزارش
کرده است که می نویسد :ايشان (شرف الدین محمد) دختر خواجه نظام الملک طوسی را به همسري برگزيد( .تاریخ بیهقی ،ص.
 )٧٤متکلم شیعی مذهب مشهور ،عبدالجلیل قزوینی رازی(.تاریخ ایران کیمبریج ،از امدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت
ایلخانان) .ترجمه حسن انوشه ،تهران :انتشارات امیر کبیر ،چاپ هفتم).١٣٧٨ ،
روابط نظام الملک و علمای شیعه :دراین رابطه نیز می نویسد ...« :با علمای انان نشست و برخاست داشت و از ایشان سماع
حدیث میکرد و حتی از بزرگان این طایفه دختر میگرفت و به انان دختر میداد .دختر خود به سید مرتضی قمی كه از بزرگان
وسادات عراق به شمار می رفت و نقابت ری و قم برعهدهی او بود می داد و دختر امیر شرف شاه جعفری را برای پسرش می
خواست» (قزوینی ،النقض ،ص.)٢٨٠ .بیهقی نیز به این امر اشاره داشته است .شرف الدین محمد او كه فرزند ابوالحسن مطهر
بن محمد بن علی بود و در کـتاب های شرح حال و نسبشناسی ،با کنيه ی مرتضی شهره است ،نقیب سادات ری و قم بوده
که مادرش عایشه خاتون دختر الب ارسالن سلجوقی بوده است .ايشان بر حسب مصالحی با وارد شدن در دستگاه زمامداران
وقت يعنی سلجوقيان با اعمال نفوذ خود به اصالح امور شيعيان میپرداخت .او پيوند سببی هم با سالطين اين سلسله برقرار
کرده بود( .ر.ک ،.بیهقی ،لباب االنساب)٦١٣/٢ ،
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شیوه های زندگی خواجه نظام الملک:خواجه نظام الملک طوسی در سال ۴۰۸ھ .ق .در شهر طوس خراسان دیده به جهان
گشود .پدرش علی ابن اسحاق بر دهقان ی اشتغال داشته و از یاران محمود سبکـتگین به شمار میامد .خواجه نظام الملک نیز
در کودکی به همراه پدر به دهقانی پرداخت و همان زمان در نزد وی قران را ختم نمود و پس از ان ،پدرش وی را به کسب علم و
دانش و تفقه در مذهب شافعی و استماع حدیث و اموختن لغت و نحو وا داشت .وی دارای هم ّـتی واال بود .خواجه در سنین
نوجوانی به خدمت ابوعلی ابن شاذان وزیر الب ارسالن در امد و به عنوان کاتب به نزد وی خدمت میکرد .ابن شاذان به هنگام
وفاتش وی را وصیت نمود که به خدمت سلطان الب ارسالن در اید و او نیز چنین کرد الب ارسالن خواجه را به عنوان وزیر
خویش برگزید ،و او را پدری دلسوز و مهربان میپنداشت و هیچ امری را بدون مشورت وی انجام نمیداد و خالف امر وی را نمی
پسندید .پس از اینکه الب ارسالن لحظات اخر عمرش را سپری مینمود فرزندش ملکشاه را وصیت نمود که در اداره امور
حکومتی از رای خواجه عدول نکند و او را پدری دلسوز و مهربان مشفق بداند و ملکشاه نیز پذیرفت و او را در سمت وزارت ابقاء
نمود .خواجه نظام الملک در عهد وزارت خود خدمات فرهنگی بسیارعظیمی را انجام داد که بدون تردید میتوان گـفت که در
طول تاریخ سابقه نداشته است .وی عالوه بر رتق و فتق امور مملکـتی و حل مشکالت عدیده اجتماعی و اخالقی و سایر مسائل
مملکـتی دست به ایجاد و تاسیس مدارس زد که در تاریخ به نام وی و به مدارس نظامیه مشهورند .همان مدارس هستند که
سرمشق دانشگاهها شدند و مهمترین انها عبارتند از نظامیههای بغداد ،موصل ،نیشابور ،بلخ ،هرات ،مرو ،امل ،گرگان،
بصره ،شیراز و اصفهان .نهضتی که نظام الملک با ساختن نظامیههای متعدد بوجود اورد به زودی و با سرعت شگـفت اوری از
طرف تمامی بالد ایران و بسیاری دیگر از بالد کشورهای اسالمی دنبال شد بطوری که در قرن های پنجم و ششم هجری هیچ
شهری نبود که در ان مدارس متعدد وجود نداشته باشد .در این مدارس درس هایــی چون فقه ،حدیث ،تفسیر ،علوم ادبی،
ریاضیات ،طب و حکمت تدریس میشد و همچنین کلیه مدارس دارای کـتابخانههایــی معتبر بودند و در این مدارس هر
دانشجویــی حجره خاص خود داشت و مقرری ماهیانه میگرفتند و خوراک و خوابگاه نیز بر عهده دانشگاه بود .خواجه نظام
الملک نظامیه نیشابور را برای امام الحرمین ابوالمعالی جوینی ساخت که امام الحرمین به مدت ۲۰سال در انجا به تدریس
اشتغال داشت و شاگردانی همچون امام غزالی را تربیت نمود واز بزرگـترین دانشگاههایــی که خواجه تاسیس کرد نظامیه بغداد
بود که در ان زمان بیش از ۶۰۰۰دانشجو داشت و در طول تاریخ اساتید برجستهای همچون امام محمدغزالی ،سعدی
شیرازی ،ابواسحاق شیرازی و غیره در ان به امر تدریس اشتغال داشتند .و عالوه بر ساختن دانشگاه ،خواجه خدمات فراوان
دیگری همچون اب انبار ،گرمابه ،بازار ،بیمارستان ها را به جهانیان عرضه کرد و قرن پنجم را مبدل به شکوفاترین قرون
فرهنگی اسالم ساخت .وی شخصیتی بسیار دلسوز و مهربان و روئف القلب بود و به اجرای عدالت در میان مردم بسیار مشتاق
بود .ابن کـثیر در البدایة والنهایةنقل میکند که زنی ضعیف و درمانده از خواجه یاری طلبید و خواجه نیز با او لب به سخن
گشود و در کنارش ایستاد تا به مشکلش رسیدگی کند و ان زن نیز مشکالت خود را به خواجه بازگو میکرد .پاسبانان خواجه
خواستند زن را از کنار خواجه دور نمایند اما خواجه خطاب به انان فرمود« :شما برای خدمت به چنین انسان های ضعیف و
درماندهای انتخاب شدهاید وگر نه پادشاهان و امراء نیازی به خدمت شما ندارند ».مجلس خواجه نظام الملک مملو از علماء و
دانشمندان و فقها بود تا جایــی که بسیاری بر وی خرده میگرفتند که همنشینی با علما تو را از مسایل سیاسی باز داشته است اما
خواجه میفرمود« :انها زیبایــی دنیا و اخرت میباشند و اگر انها را بر سرم قرار دهم باز هم انها بزرگـتر از انند ».وی انسانی بسیار
متواضع و فروتن بود .ابن الجوزی در المنتظم میگوید :هرگاه ابوالقاسم قشیری و امام الحرمین جوینی بر خواجه نظام الملک
وارد میشدند در مقابل انها بر میخواست و انها را در کنار خود مینشاند و خود بر جایش مینشست و هنگامی که ابوعلی
فارمزی بر او وارد میشد در مقابل وی برمیخواست و او را به جایگاه خود مینشاند و خود روبروی او زانو میزد امام الحرمین
توسط پاسپان خواجه گالیه خود را از این موضوع به سمع وی رساند امام در جواب فرمود« :ابوالمعالی جوینی و ابوالقاسم
قشیری و امثال انها زمانی که بر من وارد میشوند بسیار مرا تمجید میکنند و مرا از منزلتی که در ان هستم باالتر میبرند و سخن
انان سبب ایجاد کبر در درون منمیشود هرگاه فارمزی به نزد من میاید عیوب و ظلمهای مرا یاداور میشود که سبب میشود
اعمال خود را اصالح نمایم» ابن اثیر در الکامل در مورد تواضع خواجه میگوید ":شبی خواجه نظام الملک در کنار برادرش غذا
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میل مینمود و در سوی دیگر برادرش امیر خراسان و در کنار امیر خراسان مرد فقیری بود که دستش قطع شده بود .نظام
الملک متوجه ش د که امیر خراسان خود را از نزد فقیر کنار میکشید و از خوردن غذا به همراه او خودداری میکند ،لهذا امیر
خراسان را بر جای خود نشاند و خود به کنار انسان فقیر بیدست رفت و همراه او به خوردن غذا مشغول شد ".خواجه نظام
الملک دارای ویژگیهای خوب زیادی بود .هرگاه صدای اذان را میشنید از هر کاری دست برمیداشت و بر اوقات نماز مواظبت
مینمود و همواره روزهای دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگرفت و بسیار صدقه میبخشید و انسانی بردبار ،شکیبا و باوقار بود.
امام ذهبی در سیر اعالم النبالء میگوید« :خواجه نظام الملک از کسانی بود که خیر و تقوای فراوانی در انها دیده میشد و
گرایش خاص به انسانهای صالح داشت و از پند واندرزهایشان متاثر میگشت و اگر کسی عیوب وی را برایش بازگو میکرد از ان
شخص قدردانی مینمود و وی را گرامی میداشت و گریه میکرد و اشک از چشمانش سرازیر میشد و هیچگاه بدون وضوء در
مجلس نمینشست و گاهی نبود که وضو بگیرد مگر اینکه با ان وضو نماز سنت میخواند و هر گاه مؤذن از اذان گـفتن غافل
میگشت او را یاداور میشد» .ابن عقیل میگوید( :در اوائل ُعمرمان انسانهای زاهد و عالمی را دیدیم که از زندگی با انها احساس
خوشبختی میکردیم اما زندگی نظام الملک و جود و َکرم و سخاوت و حشمت وی و تالشهایش در جهت زنده نمودن معالم دین
همگان را به شگـفتی واداشت .ایشان مدارس زیادی را تاسیس نمود و حرمین شریفین را اباد کرد .عصر خواجه ،عصر کـتاب بود
و بازارهای علم و دانش همواره انسانهای فراوانی را به سوی خود جلب میکردند ).خواجه نظام الملک احترام ویژهای به
محدثین قائل بود .وی خدمات فراوانی را نسبت به انها انجام داد و میفرمود« :گرچه من سزاوار روایت حدیث پیامبر نیستم اما
دوست دارم خود را در قطار محدثین ببینم» .ابن اثیر در الکامل مینویسد« :نظام الملک همواره میگـفت دوست داشتم
روستائی مخصوص خود داشته باشم و مسجدی در ان روستا که همیشه در ان به عبادت خداوند مشغول باشم اما اکنون
دوست دارم که غذای روزانهای داشته باشم و مسجدی که در ان به عبادت خداوند بپردازم ».خواجه نظام الملک میگوید :شبی
ابلیس را در خواب مشاهده نمودم خطاب به او گـفتم وای بر تو .خداوند تو را افرید و صر ً
احتا و با خطاب مستقیم و شفاهی از تو
خواست که بر وی سجده کنی اما تو إبا ورزیدی اما من که به صورت غیر مستقیم مخاطب قرار گرفتهام در شبانهروز بارها به
درگاه وی سجده میکنم.
استراتیژی ضد سلجوقی حسن صباح:در زمان كوتاهی نهضت ضد سلجوقی اسماعیلیان ایران ،الگوی وشیوههای مبارزهی ویژهی
خود را كه متناسب با این دوران بود بهدست اورد .حسن صباح ،ماهیت توزیع قدرت در حكومت سلجوقی و نیز قدرت نظامی
بسیار عظیم انها را به خوبی دریافته بود .وی بر همین اساس یك استراتژی بینهایت ممتاز و مناسب ،با هدف مقهور نمودن
منطقه به منطقهی سلجوقیان از طریق تعداد كـثیری از قلعههای غیرقابل تسخیر طراحی نمود .وی همچنین برای كسب اهداف
نظامی و سیاسی ،به شگرد قتل مخالفین برجسته متوسل شد .این سیاست در دورانهای بعدی بگونهای بسیار اغراقامیز در
شد،بطوریكه ً
تقریبا هر ترور با هر هدفی در سرزمینهای شرقی و مركزی جهان اسالم در دوران
مورد اسماعیلیان نزاری مطرح
الموت را به خنجرهای «فدائیان» اسماعیلی ،كه مجاهدانی جوان و فداكار و مجریان ماموریتهای سیاسی بودند ،منسوب می
كردند .در همین زمان افسانههایــی در مورد بكارگیری و اموزش این فدائیان ساخته و منتشر شد .این قتلها از همان ابتدا به
قتلعام اسماعیلیان منجر شد ،و این قتلعامها نیز خود موجب تحریك برای قتلهای متعاقب عامالن انها میشد.
انحطاط و فروپاشی سلجوقیان:در این احوال ،در سال  ۵۵۲ھ .ق۱۱۵۷/.م .و پس از مرگ سنجر ،پادشاهی بزرگ سلجوقیان
در ایران و جاهای دیگر تجزیه شد .در برخی مناطق مختلف ،تعدادی از سلسلههای ترك جایگزین سلجوقیان شدند .همزمان با
این تحوالت ،قدرت جدیدی در خوارزم ،ناحیهای در جنوب رود سیحون در شرق ایران پدیدار شد .حكومت موروثی این ناحیه
به دست سلسلهای از تركان كه خراجگزار سلجوقیان بوده و لقب سلطنتی و سنتی مربوط به این ناحیه ،یعنی خوارزم شاه را به
همراه داشتند افتاد .پس از سنجر ،خوارزمشاهیان با گسترش قلمرو به خراسان و دیگر سرزمینهای ایرانی ،ادعای استقالل
نمودند .متعاقب ان ،خوارزمشاهیان با کنار زدن بقایای جحکومت سلجوق ،امپراطوری خود را به سمت غرب ایران گسترش
دادند .خوارزمشاهیان كه جانشین سلجوقیان محسوب میشدند ،روابط خصومتامیز انها با نزاریان در رودبار و سایر نواحی
ایران را افزایش دادند .در قهستان ،نزاریان همچنان مجبور به درگیری با غوریان و مالكیان از والیت همسایهی سیستان یا
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نیمروز بودند .در نتیجهی افول سلجوقیان ،ناصر خلیفهی عباسی (۵۷۵-۶۲۲ھ .ق۱۱۸۰-۱۲۲۵ /.م).فرصتی را که مدتها
بود برای احیای قدرت و نفوذ سلسلهی خویش منتظر ان بود به دست اورد .در این دوران حاكم جدید الموت جاللالدین
حسن سوم (۶۰۷-۶۱۸ھ .ق۱۲۱۰ -۱۲۲۱/.م ).كوشید تا با تشویق پیروانش به رعایت شریعت همانند ّ
سنیان ،روابط حسنه
ای با تشكیالت سنی مذهب برقرار نماید .بعدها این سیاست به عنوان تقیه و یا نوعی وانمود كردن برای حفظ امنیت و بقای
جامعه و نیز گسترش ارتباط با سایر جوامع مسلمان تعبیر گردید .به هر حال ،امام اسماعیلی نزاری در این زمان و برخالف
دوران قیامت ،بگونهای متهورانه جامعه ی خویش را با جهان پیرامون وفق داده بود .این سیاست جدید نزاریان بسیار موفق
واقع شد ،جاللالدین حسن از سوی خلیفه ناصر و دیگر رهبران برجستهی سنی به عنوان امیر در سرزمینهای اسالمی
منصوب ،و تمام امتیازات وی بر قلمرو نزاریان به رسمیت شناخته شد .جاللالدین حسن همچنین در پیمانهای پیچیدهی
خلیفه ناصر شركت جست .در نتیجهی این تحوالت ،حمالت غوریان بر ضد نزاریان قهستان متوقف شد و در همان زمان
نزاریان سوریه در نزاع با صلیبیون ،به موقع از كمكهای ایوبیان بهرهمند شدند؛ بسیاری از سنیان بویژه محققین و دانشمندان
انها كه پس از نخستین تهاجم مغوالن به خراسان گریخته بودند نیز در شهرها و قالع نزاریان قهستان پناه جستند .در اواخر قرن
هفتم/سیزدهم ،دعوت نزاری فعاالنه در بدخشان كه هنوز اسماعیلیان ان در جوامع كوچك پامیری باقی مانده بودند گسترش
یافت .در همین زمان داعیان نزاری ،كه بعدها پیر خوانده میشدند از سوی الموت برای انتشار دعوت به مولتان و دیگر نواحی
سند اعزام شدند.
درز و شکاف میان نزاریان و مستعلویان در ۴۸۷ھ .ق۱۰۹۴/.م :.المستنصر پس از یك دورهی حكومت طوالنی در سال
۴۸۷ھ .ق۱۰۹۴/.م .درگذشت .نزاع بر سر جانشینی وی ،دعوت و جامعهی یكپارچهی اسماعیلی را به دو شاخهی رقیب نزاری
و مستعلوی منشعب نمود .در ان دوران ،حسن صباح در جایگاه رهبر اسماعیلیان ایران ،در پـی یك خط مشی انقالبی مستقل
بود ،و در حمایت از نهضت نزار كه برگزیدهی اصلی المستنصر بوده و بدلیل دسیسههای افضل ،وزیر قدرتمند فاطمی ،از
حقوق جانشینیاش محروم گردیده بود ،برای لحظهای هم درنگ نكرد .وزیر به سرعت برادر كوچكتر نزار را با كنیهی المستعلی
به خالفت فاطمی منصوب نمود .اما حسن ،جانشینی نزار را برای امامت اسماعیلی پس از المستنصر به رسمیت شناخت و
ارتباطش را با ادارهی مركزی دعوت فاطمی در قاهره كه با اعالم وفاداری به مستعلی ،وی و اوالدش را به عنوان امامان پس از
المستنصر شناختند ،قطع نمود .از این پس ،اسماعیلیان سرزمین ایران كه امامت نزار و اوالدش را پذیرفته و به نام نزاریه
شهرت یافتند ،مستقل از اسماعیلیان مصر و جوامع یمن و گجرات كه به حكومت فاطمی وابسته بوده و بعدها شاخهی
اسماعیلیهی مستعلوی را شكل دادند ،رشد یافتند.
پیامدهای انشقاق نزاریانو مستعلویان :در این خالل ،جدایــی نزاری مستعلوی در سال ۴۸۷ھ .ق۱۰۹۴/.م .موجب انشقاق
ً
احتماال دیگر اسماعیلیان در
اسماعیلیان به دو فرقهی رقیب شد .در ان زمان حسن صباح ،رهبر مسلمان اسماعیلیان ایران و
تمام قلمرو سلجوقیان بود .وی كه برای چندین سال یك سیاست انقالبی مستقل را دنبال میكرد ،در این زمان از امامت نزار
حمایت نموده و تمام روابطش را با قاهره قطع نمود .در نتیجهی این تحوالت ،حسن دعوت مستقل نزاری را بنیان نهاد .در این
راستا ،تمام جامعهی اسماعیلی ایران از وی حمایت نمودند ،درحالی كه به نظر میرسید اسماعیلیان اسیای میانه تا مدتی از این
انشقاق به كلی بیخبر بودند .نزار كه رهبری یك قیام بینتیجه در مصر را بر عهده داشت ،در سال ۴۸۸ھ .ق۱۰۹۵/.م .توسط
رژیم فاطمی دستگیر و اعدام شد .نزار اوالد ذكوری داشت كه برخی از انها بعدها نیز بر ضد فاطمیان شوریدند .با این وجود
حسن صباح نام جانشین نزار كه پس از وی ب ر مسند امامت نشسته بود را افشا نساخت .شواهد سکهشناسی كشف شده از ان
دوران نشان میدهند كه نام نزار تا حدود  ۷۰سال پس از وفات وی و تا زمانی كه امامان اسماعیلی نزاری در الموت اعالن حضور
ً
شخصا برعهده گرفتند ،بر سكههای ضربشده در الموت نقش بسته بود .در
نموده و امور مربوط به جامعه و حكومتشان را
غیاب امام اشكار ،حسن همچنان به عنوان رهبر بزرگ جنبش اسماعیلی نزاری محسوب شده و مورد اطاعت قرار میگرفت .كمی
پس از سال ۴۸۷ھ .ق۱۰۹۴/.م ،.همانگونه كه رهبران مركزی جنبش اولیهی اسماعیلی به عنوان ّ
حجتهای امام غایب
محسوب میشدند ،حسن نیز به عنوان ّ
حجت یا نمایندهی ارشد امامی كه در دسترس عموم نبود منصوب گردید.در چنین
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اوضاعی بود كه افراد خارج از جامعهی اسماعیلی تصور میكردند كه جنبش اسماعیلی 'نزاری' ایران یك «دعوت جدید» 'دعوت
الجدیده' و مغایر با دعوت قدیم 'دعوتالقدیمه ' اسماعیلیان فاطمی را ارائه نموده است .اما در واقع« ،دعوت جدید» كه به
زبان فارسی بیان میشد ً
اساسا بازنویسی نظریهی قدیمی شیعی یعنی نظریهی تعلیم بود كه دارای سابقهی طوالنی در میان
اسماعیلیان بود .این اعتقاد توسط حسن بطور مبسوط در رسالهای تبیین شد كه باقی نمانده است بخشهایــی از ان توسط
ً
احتماال اسماعیلی بوده است
مورخان ایرانی و نیز حكیم معاصر ان دوران ،شهرستانی (وفات ۵۴۸ھ .ق۱۱۵۳/.م).كه خود نیز
هدایت هر امام در زمان خودش تاكید دارد،
حفظ و مورد استفاده قرار گرفت .نظریهی تعلیم كه بر مرجعیت بیچون و چرای
ِ
شالودهی تعالیم نزاری در دوران الموت و پس از ان را تشكیل میداد .چالش عقالنی برخاسته از عقیدهی تعلیم ،حقانیت
حكومت عباسی را زیر سؤال برد و موجب واكنشهای رسمی تشكیالت ّ
سنی به رهبری غزالی گردید كه در چند اثر جدلی خود به
اسماعیلیان تاخته بود.
عقبنشینی و تثبیت بعدی نیروی نزاری ها  :در پـی موفقیتهای نزاریان ،در سال ۴۹۴ھ .ق۱۱۰۱/.م .سلطان بركیارق در
غرب ایران و سنجر در خراسان توافق نمودند تا مناسبات مؤثرتری را با نزاریان كه تهدیدی عمده برای سلجوقیان محسوب می
شدند در قلمروشان برقرار كنند .با وجود هجوم و قتلعام توسط سلجوقیان در سالهای اخیر ،نزاریان تمام دژهای نظامیشان
را با مدیریت خوب حفظ نمودند .اما بخت و اقبال نزاریان با روی كار امدن محمد تاپار (۴۹۸-۵۱۱ھ .ق۱۱۰۵-۱۱۱۸/.م ).به
سلطنت ،كه به منازعات دودمانی و رقابتهای قومی در میان سلجوقیان خاتمه داد ،پایان یافت .در دوران حكمرانی وی،
نزاریان ایران بیشتر قالعشان را در رشته كوه زاگرس از دست دادند .با از دست رفتن شاهدژ در سال ۵۰۰ھ .ق۱۱۰۷/.م،.
نزاریان نفوذ خود در ناحیهی اصفهان را نیز از دست دادند .با وجود برتری قدرت نظامی و جنگ طوالنی و طاقتفرسا،
سلجوقیان در تصرف الموت كه حسن صباح در ان اقامت داشت ناكام ماندند؛ همچنین اسماعیلیان ایران موقعیت منطقه
ایشان را در رودبار ،قومس و قهستان حفظ نمودند .با اینحال در زمان وفات حسن در سال  ۵۱۸ھ .ق۱۱۲۴/.م ،.قیام
نظامی اسماعیلیان ایران در مقابل سلجوقیان كارایــی خود را از دست داد ،و در همان حال حملهی محمد تاپار به انان برای
تحقق اهدافش نیز به شكست انجامید .روابط اسماعیلی سلجوقی از این زمان وارد مرحلهی «بنبست» جدیدی شد.دومین
فرمانروای الموت ،كیا بزرگ امید (۵۳۲-۵۱۸ھ .ق۱۱۲۴/۱۱۳۸ /.م).نیز سیاستهای سلف خویش را ادامه داد و با وجود
حمالت جدید سلجوقیان در رودبار و قهستان ،حكومت نزاری را بیش از پیش استحكام بخشید .در این اثنا ،با تالشهای بهرام
(وفات۵۲۲ھ .ق۱۱۲۸/.م).و دیگر داعیان ایرانی كه از سوی الموت اعزام شده بودند ،دعوت نزاری در جنوب سوریه احیا شد
و از سال ۵۲۷ھ .ق۱۱۳۲/.م ،.تسخیر قلعههای نظامی ثابت در مركز سوریه نیز اغاز گردید .اكنون قلمرو پراكندهی حكومت
ً
احتماال نواحی مجاور در افغانستان گسترش یافته بود و همبستگی جالب توجه و حس اتحاد
نزاری از سوریه تا شرق ایران و
خویش را در میان محیطی به شدت متخاصم و تحمل ازارهای بیوقفه حفظ نمود .در حقیقت ،استحكام این حكومت و اطاعت
بیچون و چرای نزاریان از رهبرانشان ،همواره سلجوقیان و دیگر دشمنان انها از جمله جنگجویان صلیبی اروپایــی را متحیر می
ساخت .نزاریان ایران شامل ساكنین كوهستان ،روستائیان و ساكنین شهرهای كوچك ،همچنین یك چشمانداز مترقیانه و
سیستم اموزشی پیشرو را تداوم بخشیدند.انها كـتابخانههای عظیمی در الموت و دیگر قلعههای بزرگ خود در ایران و سوریه
بنیان نهادند .در اواخر دوران الموت ،بسیاری از اندیشمندان و محققین مسلمان از كـتابخانهها و حمایتهای اموزشی نزاریان
بهرهمند شدند .پس از بزرگ امید فرزندش محمد (۵۵۷-۵۳۲ھ .ق۱۱۳۸-۱۱۶۲ /.م).به جانشینی وی نائل شد .در زمان او
نزاریان ایران فعالیتهایشان را به گرجستان گسترش دادند .انها همچنین از طریق داعیان تالشهای قابلتوجهی را برای نفوذ
در غور ،در شرق قهستان كه امروزه بخشی از افغانستان مركزی است انجام دادند .به نظر میرسد كه دعوت اسماعیلی نزاری در
حدود سال ۵۵۰ھ .ق۱۱۵۵/.م .و با تقاضای حاكم غور ،عالءالدین حسین جهانسوز در این ناحیه استقرار یافته است .در
دیلم ،نزاریان همچنان در معرض خصومت زیدیان و دیگر سلسلههای محلی همانند باوندیان طبرستان و گیالن بودند.
نزاریان قهستان و بدخشان:پس از هجوم مغوالن كه به تخریب تمام خراسان و شهرهای بزرگ ان انجامید ،نزاریان قهستان هرگز
نتوانستند قدرت خویش را دوباره بازیابند .از ان پس ،انها بطور پراكنده در روستاهای اطراف شهرهای قبلیشان بدون هیچگونه
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قدرت سیاسی باقی ماندند .نزاریان بدخشان كه بهگونهای منحصربفرد به ناصرخسرو وفادار بودند ،بطور كلی خارج از محدوده
ی دولت نزاری دوام یافتند .اما همانگونه كه ذكر شد ،دعوت نزاری در اواخر دوران الموت فعاالنه در این ناحیه گسترش یافت.
برمبنای سنت محلی نزاریان بدخشان ،دعوت نزاری توسط دو داعی كه از جانب الموت ماموریت داشتند در ناحیهی شغنان
معرفی شد .این داعیان كه سیدشاه ملنگ و سیدشاه خاموش نام داشتند ،سلسلهی میرها و پیرها را بنیان نهاده و بطور موروثی
بر شغنان ،روشان و نواحی مجاور بدخشان در شمال رود سیحون ،حكم راندند .پس از ان ،بدخشان از روی اقبال از حوادث
دوران هجوم مغوالن در امان ماندً .
نهایتا این ناحیه در میانهی قرن نهم/پانزدهم بخشی از قلمرو امپراطوری تیموری شد .در
اوایل قرن دهم/شانزدهم نیز بدخشان برای مدت كوتاهی به تصرف ازبكها كه تسلطشان بهشدت مورد مخالفت ّ
حكام محلی
بود ،درامد .در چنین اوضاع اشفتهای بود كه شاه رضیالدین ،امام نزاری محمدشاهی ،از پایگاه اصلی فعالیتهایش در
قهستان و سیستان به بدخشان مهاجرت كرد و در انجا به كمك نزاریان ان دیار حكومت خویش را بنیان نهاد .با این وجود شاه
رضیالدین در سال۹۱۵ھ .ق۱۵۰۹/.م .در یك نبرد كشته شد و متعاقب ان نزاریان بدخشان از سوی میرزاخان ،امیر تیموری
ان ناحیه ،مورد ازار شدید قرار گرفتند.
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باب چهارم

بینش اعالم قیامت و پیامد های عینی و ذهنی ان

چهارمین فرمانروای الموت ،حسن دوم علی ذكرهالسالم (۵۵۷-۵۶۱ھ .ق۱۱۶۲-۱۱۶۶ /.م ).در سال۵۵۹ھ .ق۱۱۶۴/.م.
روز پایانی» مورد انتظار است .قیامت با
طی مراسم ویژهای در الموت و قهستان اعالن قیامت یا رستاخیز بزرگ نمود كه همان « ِ
اتكا به تاویل و یا تفسیر باطنی اسماعیلی ،بگونهای روحانی به معنای ظهور حقیقت اشكار در ذات امام اسماعیلی نزاری تفسیر
شده است .از این روی ،از دیدگاه اسماعیلیان كه قادر به درك اصالت روحانی حقایق غیرقابل تغییر دینی كه در باطن قوانین
ثابت نهفتهاند بودند ،بهشت برین در این دوران ،فیالواقع در همین دنیا بر پاست .در نتیجه ،جهان ظاهری كه شامل
غیراسماعیلیان بود به قلمرو هستی غیر روحانی منتسب گردید .اعالمیهی قیامت در منظر نزاریان همانند اعالمیهای برای
استقالل از دیگران بود .نزاریان دوران قیامت ،عمال جهان ظاهر را نادیده گرفته و از هر گونه مبارزهی عمده بر ضد دشمنانشان
خودداری نمودند .حسن دوم كه قیامت را اعالم نمود ،توسط نزاریان به عنوان قائم و امام راستین و از ساللهی نزار بن
مسنتصر باهلل تصدیق گردید .نورالدین محمد (۵۶۱-۶۰۷ھ .ق۱۱۶۶-۱۲۱۰/.م ،).پسر و جانشین حسن دوم نیز حكمرانی
درازمدت خویش را وقف گسترش ساختاری عقیدهی قیامت نمود .این دوران همچنین همزمان با فعالیت رشیدالدین سنان بود
كه در جنگهای صلیبی به «پیرمرد كوهستان» شهره بود .سنان پیش از انكه توسط حسن دوم ،كمی پس از سال ۵۵۷ھ.
ق۱۱۶۲/.م .به سوریه اعزام شود ،دوران جوانیاش را در الموت گذرانده و تعالیم اسماعیلیاش را ارتقا داده بود .وی نزاریان
سوریه را برای  ۳۰سال و تا زمان مرگش در سال  ۵۸۹ھ .ق۱۱۹۳/.م .در اوج افتخار و اقتدارشان رهبری نمود.
سقوط نا بهنگام الموت در سال  ۶۵۴ھ .ق۱۲۵۶/.م:.در حالیکه رکنالدین خورشاه پسر جوان عالءالدین محمد در شوال
۶۵۳ھ .ق/.دسامبر۱۲۵۶م .به عنوان اخرین فرمانروای الموت جانشینی پدرش را در دست گرفت اقوام مغول فشارهای بی
پایان خود را بر نزاریان قهستان و قومس اغاز نمودند .چند ماه بعد در بهار سال ۶۵۴ھ .ق۱۲۵۷/.م.سپاه اصلی مغول با
فرماندهی هوالکو از طریق خراسان وارد ایران شد .در اخرین سال حکومت نزاری ،خورشاه و هوالکو سفرای بیشماری را
ردوبدل نموده و مذاکرات بینتیجهی بسیاری انجام دادند .به نظر میرسد که خورشاه در تردید میان مقاومت و تسلیم ،امیدوار
بود که حداقل دژهای اصلی نزاریان در ایران را از ویرانی توسط مغوالن حفظ کند در حالیکه هوالکو به چیزی کمتر از تسلیم
کامل نزاریان رضایت نمیداد .سرانجام در ۲۹شوال ۶۵۴ھ .ق ۱۹ /.نوامبر۱۲۵۶م .و پس از انکه سپاه اصلی مغول در میمون
دژ که امام نیز در ان مستقر بود گرد امده و نزاریان را به یک درگیری شدید کشاند ،خورشاه تسلیم شد .این شکست پایان
دوران الموت در تاریخ اسماعیلی سرزمین های ایران را رقم زد .الموت نیز یک ماه بعد به مغوالن تسلیم شد ،در حالیکه لمسر تا
یکسال بعد مقاومت نمود و گردگوه بهعنوان اخرین پایگاه نزاری در ایران تا سال  ۶۶۹ھ .ق۱۲۷۰/.م .در برابر محاصرهی
مغوالن پایداری نمود .یک سال پس از ان واقعه یعنی سال  ۶۵۵ھ .ق۱۲۵۷/.م ،.منگوقاان فرمان قتلعام سراسری نزاریان در
ایران را صادر نمود .در بهار سال ۶۵۵ھ .ق۱۲۵۷/.م .در حالیکه رکنالدین خورشاه به عبث برای مالقات با خان بزرگ به
مغولستان رفته بود به پایان غمانگیز خویش رسید و در مغولستان مرکزی توسط محافظان مغول خود به قتل رسید.
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سده های نخستین پس از الموت:فروپاشی حكومت نزاری در سال۶۵۴ھ .ق۱۲۵۶/.م .سراغاز مرحلهای جدید در تاریخ قرون
میانهی اسماعیلیان ایران بود كه اكنون برای همیشه قدرت سیاسیشان را از دست داده بودند .از این پس اسماعیلیان سرزمین
های ایران كه همه به شاخهی نزاری تعلق داشتند ،تحت عنوان جوامع اقلیت مذهبی در ایران ،افغانستان و اسیای میانه باقی
ماندند .تاریخ دو قرن اول این جوامع پس از سقوط الموت همچنان ً
نسبتا مبهم است .تنها وقایع عمدهی این دوره در سالهای
ِ
اخیر توسط تحقیقات مدرن بر مبنای تواریخ متعدد منطقهای و سایر منابع اولیهمانند سنتهای شفاهی و نوشتههای ناقص خود
نزاریان روشن شده است .نزاریان ایران پس از فاجعهی مغوالن ،در وضعیت مغشوش و اشفتهای به سر میبردند .تعداد
بسیاری در رودبار و قهستان از دم شمشیر مغوالن گذشتند و گروههای باقیمانده در هر دو ناحیه ،مجبور به خروج از اقامتگاه
های سنتیشان ،دژهای كوهستانی و روستاها و شهرهای اطرفشان شدند .بسیاری از نزاریان كه از قتلعام مغوالن جان سالم به
در بردند به نواحی مجاور در افغانستان و بدخشان و نیز سند مهاجرت نمودند ،در حالیكه گروههای متعددی كه در مناطق و
شهرهای دوردست پراكنده شدند از هم پاشیده و یا به تدریج با جوامع مذهبی دارای اکـثریت در اطرافشان همسان گشتند .در
این دوران ،نزاریان از هرگونه رهبری مركزی كه پیش از این در الموت متمركز بود نیز محروم بودند .در چنین اوضاعی بود كه
جوامع سازماننیافته و پراكندهی نزاری ،بار دیگر مجبور به رعایت شدید تقیه شدند .حدود دو قرن پس از سقوط الموت،
جوامع نزاری ایران ،افغانستان و بدخشان ،و سایر مناطق در سوریه و هند ،بصورت محلی و مستقل از یكدیگر ،تحت رهبری
محلی داعیان خود رشد یافتند .در این اثنا ،گروهی از بزرگان نزاری در تالش بودند تا شمسالدین محمد ،پسر كوچك ركنالدین
خورشاه ،كه به امامت نزاری نائل شده بود را بطور مخفیانه محافظت نمایند .از قرار معلوم وی به اذربایجان انتقال یافت تا در
لباس یك خیاط باقی عمرش را در ان دیار بگذراند .این حقایق با اشارات مشخص در سفرنامهی منظوم سعدالدین بن شمس
الدین نزاری قهستانی (وفات ۷۲۰ھ .ق۱۳۲۰/.م).كه هنوز انتشار نیافته ،مورد تایید قرار گرفته است .نزاری قهستانی كه از
اهالی بیرجند در قهستان بوده و نخستین شاعر نزاری پس از الموت محسوب میشود ،مدتی در بارگاه حاكمان كرت در هرات
خدمت مینمود .نزاری قهستانی در طول زندگی سفرهای زیادی انجام داد و به نظر میرسد در حوالی سال ۶۷۸ھ .ق۱۲۸۰/.م.
ً
احتماالتبریز مالقات نموده است .در واقع در مورد امامان پس از شمسالدین محمد
امام شمسالدین محمد را در اذربایجان و
در ایران و تا نیمهی دوم قرن نهم/پانزدهم ،اطالع روشنی در دست نیست.
رونق دوباره کار کرد های دورهی انجدان:در این میان ،امامان نزاری قاسمشاهی در انجدان كه روستای بزرگی در مركز ایران و
در نزدیكی قم و محالت بود ،مستقر شدند و احیای مجدد انجدان را در دوران تاریخی پس از الموت در میان اسماعیلیان
نزاری ،اغاز نمودند .امام مستنصر باهلل كه در سال ۸۸۵ھ .ق۱۴۸۰/.م .وفات یافت ،نخستین امامی بود كه در انجدان كه در
ان زمان هنوز جماعت اسماعیلی در ان ساكن بودند ،اشكارا اعالم حضور نمود .در ان دوران اسماعیلیان نزاری در ایران با
تعالیم و اصطالحات صوفیانه امیخته شده بودند در حالی که همزمان پیرهای صوفی شروع به استفاده از عقاید ً
عمدتا منسوب
به اسماعیلیان کرده بودند .در نتیجهی این پیوستگی میان اسماعیلیان نزاری و صوفیان در ایران ،نزاریان برخی مفاهیم ظاهری
خاص را نیز از ایینهای (طریقههای) صوفیانه كه به ارتبـاطامامان با خودشان در جایگاه پیـر (یا مرشد) و مرید اشاره داشت،
اقتباس نمودند .این تغییر رویه تا حدودی به منظور تقیه و برای اطمینان از امنیت نزاریان در جامعهی ً
عموما سنی ان دوران،
اتخاذ گردید .به هر حال ،ماهیت باطنی تعالیم این دو جامعه ،همچنین سهم مهمی را در پیوستگی انها و پایداری و ماندگاری
جامعهی نزاری ایفا نمود .این موضوع همچنین علت اینكه نزاریان بخشهای مختلف ایران بویژه بدخشان ،شعرا و عرفای ایرانی
ّ
فریدالدین عطار و جالل ّالدین رومی را به همکیش خود میشمارند روشن میسازد .بعدها در دوران صفویان نیز،
بسیاری همانند
نزاریان ایران در یك تقیهی دیگر را تحت عنوان شیعهی دوازدهامامی كه مذهب رسمی قلمرو صفویان بود اتخاذ نمودند .انجدان
برای حدود دو قرن و همزمان با حكومت صفویان بر ایران ،به عنوان ّ
مقر امامان و رهبران دعوت نزاری قاسمشاهی عمل میکرد.
مقبرههای امام مستنصر باهلل كه به نام صوفی شاهقلندر شناخته میشد و نیز چند نفر از جانشینان وی هنوز در انجدان باقی
ماندهاست .دوران انجدان اغازگر رونق ّ
مجدد فعالیتهای دعوت نزاریان در سرزمینهای ایران بود .این رونق همچنین موجب
تثبیت نظارت انجدان بر جوامع مختلف نزاری كه تا ان زمان با ساز و كارهای محلی رشد یافته بودند گردید .زیربنای رونق
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انجدان از طریق گسترش گرایشات شیعی در ایران و بویژه به سبب فعالیتهای چند گروه صوفی مهیا شد و ً
نهایتا این فرایند با
پذیرش شیعه ی دوازده امامی به عنوان مذهب ایرانیان صفوی در سال ۹۰۷ھ .ق۱۵۰۱/.م .به اوج خود رسید .صفویان خود
نمایندهی یكی از مبارزترین گروههای صوفی بودند كه با نفوذ خود ،گرایشات شیعی و وفاداری علوی را در ایران گسترش دادند.
چنگیزخان و تاثیر هجوم مغوالن بر فروپاشی الموت :دهههای پایانی حكومت نزاریان در ایران تحت رهبری عالءالدین محمد
سوم (۶۵۳-۶۱۸ھ .ق۱۲۲۱-۱۲۵۶/.م).با یكی از پرتالطمترین ادوار تاریخ ایران و بلكه سرزمینهای اسالمی همزمان بود .در
سال ۶۱۷ھ .ق۱۲۲۰/.م ،.چنگیز خان فرمانروای امپراطوری جدید مغول ،بخارا و سمرقند را تسخیر نمود .یك سال بعد ،وی
با عبور از رود سیحون ،بلخ را متصرف شد .سپس ،مغوالن با تسخیر خراسان ،شهرهای مرو و نیشابور را نیز ویران كردند .در
سالهای اغازین حكومت عالءالدین محمد بود كه شمار روزافزونی از مسلمانان سنی و شیعه به نزاریان قهستان كه هنوز از رونق
و ثبات بهرهمند بودند پناه اوردند .شرایط ممتاز نزاریان قهستان در ان زمان به وضوح توسط مورخ و سفیر غوری ،منهاج سراج
جوزجانی كه در طول سالهای ۶۲۱-۶۲۳ھ .ق۱۲۲۴-۱۲۲۶/.م .بارها به قهستان سفر نموده و با محتشم یا فرمانروای
اسماعیلیان ان مالقات نموده ،تشریح شده است .برجستهترین اندیشمند و محققی كه از حمایتهای اموزشی نزاریان بهرهمند
گردید فیلسوف ،حكیم و دانشمند بزرگ شیعی ،نصیرالدین طوسی (۵۹۷-۶۷۲ھ .ق۱۲۰۱-۱۲۷۴/.م).بود .در حدود سال
۶۲۴ھ .ق۱۲۲۷/.م ،.طوسی به خدمت «محتشم»ِ دانشمند نزاریان قهستان ،نصیرالدین عبدالرحیم بن ابی منصور (وفات
۶۵۵ھ .ق۱۲۵۷/.م).درامد .طوسی روابط دوستانهی نزدیكی با نصیرالدین برقرار كرد ،بطوریكه اثر ارزشمند خویش در باب
اخالق ،یعنی اخالق ناصری را به وی تقدیم نمود .دوران ارتباط وی با اسماعیلیان كه حدود  ۳۰سال و تا ۶۵۴ھ .ق۱۲۵۶/.م.
ادامه یافت برای طوسی كه مذهب اسماعیلی را نیز پذیرفته بود بسیار پربار و سودمند سپری شد .طوسی که در طول این سالها،
مدتی را در دژهای نزاریان در قهستان و سپس درقالع الموت و میموندژ در رودبار گذراند ،تعدادی از اثار مربوط به اسماعیلیه
از جمله «روضة التسلیم» که جامعترین رسالهی باقیمانده در مورد تعالیم اسماعیلی نزاری پس از اعالن قیامت در دوران
الموت محسوب میشود را تحریر نمود .با مرگ جاللالدین منگوبرتی (۶۲۸-۶۱۷ھ .ق۱۲۲۰-۱۲۳۱/.م).اخرین فرمانروای
خوارزمشاهیان که خود با الموت وارد جنگ و منازعات سیاسی نیز شده بود ،نزاریان ایران بهطور مستقیم با مغوالن مواجه
شدند .تالشهای امام عالءالدین محمد به همراه خلیفهی عباسی برای ایجاد یک اتحاد با پادشاهان فرانسه و انگلیس درمقابل
مغوالن بیاثر ماند؛ تمام کوشش نزاریان برای برقراری یک پیمان مسالمتامیز با مغوالن نیز نتیجهای در بر نداشت .در هر
صورت وقتی که خان بزرگ منگوقاان (۶۵۷-۶۴۹ھ .ق۱۲۵۱-۱۲۵۹/.م).تصمیم گرفت که استیالی مغوالن بر غرب اسیا را
تکمیل کند اولویت را به ویرانی حکومت نزاری در ایران داد و این ماموریت رابه برادرش هوالکو واگذار نمود.
درز میان شاخههای محمدشاهی و قاسمشاهی :شمسالدین محمد ،بیست و هشتمین امام نزاری در حدود سال  ۷۱۰ھ.
ق۱۳۱۰/.م .درگذشت .یك نزاع مبهم بر سر جانشینیوی ،رشتهی امامان نزاری و پیروان انها را به دو شاخه ،كه به محمدشاهی
و قاسمشاهی شهرت یافتند تقسیم نمود .شاخهی امامان نزاری محمدشاهی كه در ابتدا پیروان بیشماری را در دیلم و بدخشان
بههمراه داشت ،كمی پس از سال۱۲۰۱ھ .ق۱۷۸۶/.م .متوقف شد .از سوی دیگر ،شاخهی قاسمشاهی تا زمان معاصر باقی
مانده و از دهههای نخستین قرن سیزدهم/نوزدهم ،امامان این سلسله بیشتر تحت عنوان موروثی اقاخان شناخته شدهاند .در
هر صورت این انشقاق ضربهی مهلك دیگری بر دعوت نزاری كه پیش از این و پس از دوران الموت ویران شده بود وارد كرد.
دراین ضمن نزاریان در دیلم ،جایــی كه فعاالنه در دوران ایلخانی و تیموری در ان باقی ماندند ،بطور نظامیافتهای گرد امدند.
در ان روزگار دیلم توسط سلسلههای محلی مختلف اداره میشد و این چندپاره گی سیاسی به نزاریان اجازه میداد تا فعالیت
های متناوبی در منطقه الموت و لمسر ،كه بهطور كامل توسط مغوالن ویران نشده بود ،داشته باشند .انها همچنین موفق
شدند تعدادی از حاكمان محلی در شمال ایران را به سوی خود جذب نمایند .بهعنوان مثال ،تعدادی از امیران الکشیج ،از
جمله كیاسیفالدین كه در سال ۷۷۰ھ .ق۱۳۶۸/.م .قسمت اعظم دیلم را در كنترل خویش گرفت ،به اسماعیلیان نزاری
ً
احتماال همان امام نزاری محمدشاهی ،محمدبن مؤمن شاه
گرویدند .یكی از رهبران نزاری كه به خداوند محمد شهرت یافته و
(وفات ۸۰۷ھ .ق۱۴۰۴/.م).بود نیز در دیلم استقرار یافته و نقش فعالی را در كشمكشها و ائـتالفات محلی در این ناحیه بازی
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میکرد .خداوند محمد برای مدتی در الموت مستقر شد ،ولی ً
نهایتا مجبور به تسلیم در برابر تیمور شد كه وی را به سلطانیه
تبعید نمود .بعـدها ،بانو اسكندر كه بر بخشهایــی از مازندران حكم میراند از جنبش نزاریان دیلم حمایت نمود .نزاریان نفوذ و
اعتبار خود در شمال ایران را تا پایان قرن دهم/شانزدهم كه استانهای حاشیهی خزر به قلمرو صفویان پیوستند ،حفظ نمودند.
نكـتهی جالب توجه این است كه صفویان نیز قلعه ی الموت را قبل از اینكه برای همیشه رها شود ،به عنوان زندان سلطنتی
برای اعضای شورشی خاندانشان مورد استفاده قرار میدادند.
سازماندهی مجدد دعوت قاسمشاهی در ایران و اسیای میانه  :در دوران انجدان ،دعوت نزاری قاسمشاهی تحت رهبری مستقیم
ً
مجددا سازماندهی و تقویت شد و نه تنها در جذب نوكیشان جدید بلكه در جلب بیعت دیگر نزاریان ایرانی
امامان در انجدان
بویژه در بدخشان كه تا ان زمان از امامان محمدشاهی حمایت میكردند نیز موفق گردید .امامان همچنین با تثبیت رهبریشان،
مناصب سلسلههای موروثی داعیان ،میرها ،یا پیرها كه در جوامع مختلف اسماعیلی ایران پدیدار شده بودند را از بین بردند .در
این زمان بود كه امامان ،نمایندگان قابل اطمینان خود را برای مدیریت امور این جوامع ،علیالخصوص در خراسان،
افغانستان و بدخشان منصوب نمودند .این نمایندگان بطور مرتب برای گزارش امور جامعهشان و نیز تحویل وجوه مذهبی جمع
اوری شده ،به انجدان مراجعه میكردند .در نیمهی دوم قرن یازدهم/هفدهم ،رونق انجدان به سوی موفقیتهای ارزشمندی
سوق داده شد .جوامع نزاری به سرعت گسترش یافته و در سرتاسر سرزمینهای ایرانی ،در مركز ایران ،كرمان ،خراسان،
افغانستان و بدخشان ظاهر شدند .دعوت نزاری كه از انجدان هدایت میشد بویژه در سند ،گجرات و دیگر بخشهای شبهقاره
ی هند نیز موفق بود .در همین زمان ،اكـثر نزاریان محمدشاهی با امامان مستقر در انجدان بیعت نمودند .فعالیتهای ادبی
نزاریان ایران در دوران انجدان نیز با اثار ابو اسحاق قهستانی و خیرخواه هراتی كه پس از سال ۹۶۰ھ .ق۱۵۵۳/.م .درگذشت
اغاز گردید .نزاریان سرزمینهای ایرانی بویژه در بدخشان ،بخش قابلتوجهی از میراث ادبی جامعهشان را كه به زبان فارسی در
دوران الموت و قرون پس از ان تدوین یافته بود ،حفظ نمودند .اسماعیلیان سرزمینهای ایران در پـی بدست اوردن مجدد قدرت
گذشتهشان در دوران تاریخی الموت ،كه نوعی برتری مذهبی سیاسی بوده و با سلطهی مغوالن بطور ناگهانی خاتمه یافت،
نبودند .با این وجود در پایان قرون میانه ،رونق انجدان حداقل به طور جزئی شرع به جبران فاجعهی مغول کرده بود تا
اسماعیلیان نزاری در ایران ،افغانستان و اسیای میانه و نیز بسیاری دیگر از مناطق جهان را قادر به ادامهی حیات در جوامع
مذهبی صلحامیز و موفق نماید.
عقايد فلسفی و تصور افرینش در ادبیات اسماعیلیسم الموت  :انان بر اين عقيدهاند كه خداى تعالى به واسطه حقيقتى كه از
ان با كلمه «كن» تعبير مىشود ،دو عالم را افريد:
 ١ـ عالم باطن كه عالم امر و عالم غيب است و مشتمل بر عقول و نفوس و ارواح و حقايق كلى مىباشد و نزديكـترين موجود اين
عالم به خدا عقل اول است.
 ٢ـ عالم ظاهر كه عالم خلق و شهادت است و مشتمل بر اجزاى علوى و سفلى و اجسام فلكى و عنصرى است و بزرگـترين
موجودات اين عالم ،به ترتيب ،عرش و پس از ان كرسى و پس از ان اجسام ديگر است.اين دو عالم چنانكه از كمال به نقصان
تنزل يافته ،از نقصان به كمال باز مىگردد تا اينكه به امر الهى كه با كلمه «كن» تعبير مىشود ،منتهى شود ،و بدين ترتيب
اغاز و انجام سلسله هستى خداست .امام مظهر عالم امر است و ّ
حجت او مظهر عقل اول (عقل كلى) است ،و پيامبر مظهر
نفس كل ،يعنى ام ام اسم است.امام حاكم بر عالم باطن و معلم ديگران است .كسى جز به واسطه او عالم باهلل نمىگردد ،و
پيامبر حاكم بر عالم ظاهر است و قوام شريعت به اوست .و هرگز زمان از پيامبر يا شريعت او خالى نخواهد بود ،چنانكه از
وجود امام و دعوت او نيز خالى نخواهد بود ،و امام گاهى پنهان مىگردد ،ولى دعوت او ظاهر خواهد بود تا اينكه ّ
حجت از
جانب خدا بر بندگان تمام گردد .در روى زمين يك «ناطق» وجود دارد و او پيامبرى صاحب شريعت است ،يعنى پيامبرى كه
قانون الهى را كه به وسيله فرشته به او القا مىشود ابالغ مىكند.ناطق ،مشابه زمينى عقل اول ـ كه دعوت در اسمان را اغاز كرد ـ
مىباشد .همچنين در روى زمين يك «وصى» موجود است و او امامى است كه وارث بالفصل پيامبر و كسى است كه بنياد و
اساس امامت و نخستين امام هر عصر است .وظيفه مخصوص او به عنوان امين راز نبوت ،تاويل است كه ظاهر را به معنى
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مكـتوم ،يعنى به اصل ان مىرساند .وصى ،مشابه عقل دوم مىباشد .عالوه بر اين يك امام وجود دارد كه وارث امام اساس
است و وظيفه او ايجاد تعادل ميان ظاهر و باطن ،كه پيوستگى انها ضرورى است ،مىباشد .ادوار نبوت از هفت دور تشكيل
مىشود و هر مرحله از دوره نبوت ،يعنى هر دوره غيبت ،به وسيله يك ناطق و يك وصى افتتاح مىگردد ،و يك يا چند دسته
هفتگانه از امامان جانشين انان مىگردد .و سپس ان دوره به وسيله اخرين امام (يعنى قائم) يا امام رستاخيز كه دوران پيشين را
خاتمه مىده پايان مىپذيرد و او امام «مقيم» است ،يعنى پيامبر جديد را برمىانگيزد  .ادوار شش پيامبر اولوا العزم بدين قرار
است :ادم كه امام دورانش شيث بود ،نوح كه سام امام دورانش بود ،ابراهيم كه امام دورانش اسماعيل بود ،موسى كه امام
دورانش هارون بود ،عيسى كه امام دورانش شمعون بود ،محمد صلى هللا عليه و اله كه امام دورانش على عليه السالم بود .و
ناطق هفتم او همان امام رستاخيز است و او شريعت جديدى نخواهد اورد ،بلكه معانى مكـتوم منزالت را با انقالب و تحول كه
مقتضى اين كار است اشكار خواهد كرد .از نظر اسماعيليان امامت داراى مراتب چهارگانه زير است :
 ١ـ امام مقيم :كسى است كه پيامبر ناطق را برمىانگيزد و اين عالىترين درجه امامت است و ان را «رب الوقت» نيز گويند.
 ٢ـ امام اساس :وصى و جانشين پيامبر و امين راز و ياور او است و سلسله امامان مستقر در نسل او تداوم مىيابد.
 ٣ـ امام مستقر :او كسى است كه امام پس از خود را تعيين مىكند .راه تعيين امام از نظر اسماعيليان دو چيز است :يكى
وراثت ،و ديگرى نص امام مستقر.
 ٤ـ امام مستودع :او به نيابت از امام مستقر به انجام امور امامت قيام مى كند و حق تعيين امام پس از خود را ندارد .وى را نائب
االمام نيز گويند.
يكى از عقايد شاخص اسماعيليان در معارف و احكام دينى ،تاويل است .به عقيده انان شرايع الهى داراى ظاهر و باطن است و
باطن ان را جز امام و جانشين او نمىداند ،و همه انچه در شرايع اسمانى امده ،مثالها و رموزى است براى حقايق باطنىً .
مثال
طهارت را به تبرى جستن از مذاهب مخالف باطنيه ،و تميم را به فراگيرى دانش از كسى كه به اموختن ماذون است ،و نماز را
به دعا براى امام ،و زكات را به نشر دانش براى مستعدان و مستحقان ان و روزه را به نهان داشتن معرفت از ظاهر گرايان و حج
را به كوچ كردن براى كسب دانش تاويل نمودهاند .اين گونه تاويالت موجب شد كه علماى اسالم ،اسماعيليه را خطرى جدى
براى عقايد اسالمى به شمار اورند و حتى از قبول انان به عنوان يكى از فرقههاى اسالمى امتناع ورزند .مرحوم استاد مطهرى در
اين باره گـفته است« :باطنيه ان قدر در انديشههاى اسالمى بر اساس باطنيگرى دخل و تصرف كردهاند كه مىتوان گـفت اسالم
را قلب كردهاند .به همين دليل مسلمين جهان حاضر نيستند انها را جزء فرق اسالمى به شمار اورند .در حدود سى سال پيش
كه «دار التقريب بين المذاهب االسالميه» در قاهره تاسيس شد و مذاهب شيعه اماميه ،زيدى ،حنفى ،شافعى ،مالكى،
حنبلى هر كدام نماينده داشتند ،اسماعيليان خيلى كوشش كردند كه نماينده بفرستند ،ولى از طرف ساير مسلمين مورد قبول
واقع نشد» .هانرى كاربن در بيان تفاوت ميان عرفان شيعه اثنا عشرى و اسماعيلى مىگويد« :عرفان شيعه اثنا عشرى به اقتران و
تعادل ظاهر و باطن شرع معتقد است ،اما عرفان اسماعيلى همه احكام ظاهرى را داراى معانى مكـتوم و حقيقت باطنى
مىداند.پس چون اين معانى باطنى برتر از معانى ظاهرى احكام است و ترقى روحانى پيروان به درك ان معانى وابسته است،
بنابر اين ظاهر شرع به منزله قشرى است كه بايد يك با ر به طور قطع ان را درهم شكست .اين كار همان است كه تاويل
اسماعيلى ان را انجام داد .به اين طريق كه احكام شريعت را به حقيقت ان احكام باز گرداند ،يعنى به ادراك معنى حقيقى
تنزيل يا شريعت رسانيد .بنابرعقيده انان تكاليف و احكام شريعت براى معتقد پا بر جايــى كه بر مبناى معانى روحانى و باطنى
رفتار كند محذوف است» .امامت از ديد اسماعيليان اگر بتوان براى مكـتب اسماعيليه از ماوراءالنهر و دره سند تا مغرب و در
سراسر جهان ،انديشهاى محورى ،ايدهاى اصلى و مشخصهاى روشن تعيين كرد ،انديشه امامت اسماعيلى ،خاستگاه و
پيامدهاى ان در كنار ساير تعاليم انان همچون خداشناسى ،كيهان و جهانشناسى ،نفس ،عقل و معادشناسى ،از اهميت
ممتازى برخوردار است .هرچند تعاليم انها از همان اغاز تصورى قابل درك و مرتبط را درباره خداوند ،جهان ،انسان ،معنا و
فلسفه تاريخ ارائه مىداد اما هم در حيطه عمل و هم در حوزه نظر ،نقش و كاركرد مسئله امامت فرازمند بوده است .شايد بتوان
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گـفت اين مسئله در مكـتب اسماعيليه ،به نخ تسبيحى ماند كه همه تعاليم و اموزهها و ابعاد فعاليت انان را در پيوندى محكم،
جهتدهى ،منظم ،كاربردى و معنادار كرده است  .با ان كه مبناى نبوت و امامت هر دو نياز همواره انسان به معلم معصوم و
راهنماى مؤيد از جانب خداوند متعال است و در سطح ى جايگاه امام بعد از مقام نبوت و ناطق است ،اما در سطوحى نقش
امام عميقتر و جدىتر است ،به طورى كه در هر يك از دورههاى تاريخ مقدس زندگى بشر و ظهور هر يك از نطقاء ،هفت امام
ان دورهاند كه پرده از حقايق درونى و مهر سر از محتواى باطنى و دلانگيز مستور در قران ،شريعت و كالم ناطق
برمىدارند .چه ،به قول داعى بزرگ سجستانى« :ان دعوة الرسول كانت الى التنزيل والشريعة ودعوة الوصى الى التاويل
والحقيقة» .به تعبيرى ديگر ،اين مسئله امامت است كه به عنوان جزىئ از سلسله نبوت ،تاريخ انسان را از ابتدا تا انتها در بر
مىگيرد و در نهايت امام قائم و ّ
حجت مستور اسماعيلى ،پيش از پايان جهان و در استانه رستاخيز جديد ،دوره معرفت محض
روحانى و ازاد را اغاز مىنهد .بر اساس برخى منابع ،عقيده اسماعيليه در باره امامت از نظريه «دورهاى بودن تاريخ مقدس دينى»
انان تركيب يافته است ،كه ان نيز برگرفته از دورههاى پيامبران مختلف الهى است كه قران كريم بر ان مهر تاييد زده است .بر
پايه اين نظريه«اسماعيليان قديم» معتقد بودند كه تاريخ مقدس بشر در «هفت دوره»  ،هر يك با طول زمانى معينى ،به پايان
مىرسد  .هر دوره با پيامبرى كه اورنده وحى است و شريعتى دارد ،اغاز مىشود .در هر يك از اين ادوار كه درمجموع هجده هزار
سال به طول انجاميده است ،مردمى با سنتها ،روشها و طرق معيشت و دينهاى مختلف مىزيستهاند .ادم واضع «دين»
در دور ما مىزيسته است و به همين سبب ما را «ادميان »گويند .هر دورى هزار سال دوام دارد و هر هفت هزار سال قيامت
است و هر هفت دور قيامت (چهل و نه هزار سال) قيام قيامتهاست .مردم در هريك از ادوار ،مطيع دو حكماند :ناموس
شريعت و دنيا ناموس قيامت واخرت .ناموس شريعت نسبتهاى ادمى است بهادمى وحاكمان ان پيامبراناند .ناموس قيامت و
اخرت ،نسبتهاى انسان است با خدا و حاكمان ان قائمان قيامتاند .مردم در دور نخست از حس و خيال تاثير مىپذيرند.
پيغمبرى براى ايشان شريعتى وضع مىكند ،به شكلى كه به فهم ان قادر باشند .سپس اين دوره به پايان مىرسد و دوره كمال
اغاز مىگردد .در اينجاست كه امام مىايد و بر همه ادوار قبلى سيطره مىيابد و پرده از چهره حقيقت برمىگيرد و معارف حسى
و وهمى و خيالى صحت معقوالت مطلق روحى الهى مىيابند و اين باور از تاويل اين سخن «رد الشىء الى اوله» يعنى به معناى
حقيقى باطن ،پديد امده است .بر اساس اين نظريه ،در شش دوره اول تاريخ بشر ،شش ناطق (نطقاء السته) ظهور كردهاند.
اينان كه پيامبران اولواالعزم نيز خوانده مىشوند ،عبارت بودند از :حضرت ادم (ع) ،نوح (ع) ،ابراهيم (ع) ،موسى (ع)،
عيسى (ع) و حضرت محمد (ص) .در مرتبهاى قبل يا همزمان با دوره هر يك از ناطقان ششگانه ،ائمه مقيم وجود دارند .امام
مقيم ،حافظ ،ياور و برپا دارنده ـ به تعبيرى مربى ناطق ـ ان دوره است .امامان مقيم اين شش دوره عبارتاند از :هنيد ،هود،
تارح ،اد ،خزيمه و جناب ابوطالب .بر پايه اين نظريه ،هريك از شش ناطق نخستين را يك «وصى» روحانى كه «اساس» و
«صامت» نيز ناميده مىشود ،جانشين مىگردد .اساس كه ممكن است مستقر يا مستودع باشد ،معناى رمزى و باطنى پيام
نازل گرديده را براى برگزيدگان تعبير مىكند .اين اوصيا در شش دوره نخست عبارت بودند از :شيث ،سام ،اسماعيل ،هارون
يا يوشع ،شمعون الصفا و على ،كه اوصيا يا اساسهاى مستقر بودند .هابيل براى دوره اول تاريخ مقدس و اسحاق براى دوره
سوم ،عهدهدار نقش اساس مستودع بودهاند .در پـى هر وصى يا اساس صامت ،به ترتيب هفت امام مىامدند كه اتما
(تكميلكنندگان) ناميده مىشدند و در هر دورهاى يا فقط در دوره ششم ،هفتمين امام به مرتبه ناطقى اعتال مىيابد و با
خصوصيات ويژه و مسئوليت و تكاليف خاص ،پيامبر ناطق بعدى مىگردد .در كنار سلسله اصلى هفت امام در هر دوره
(امامان مستقر) ممكن است يك تا هفت امام مستودع نيز وجود داشته باشد .امامان در هر دوره به مثابه حافظان و نگهبانان
حقيقى كـتب مقدس و شريعت ،در دفاع از جنبه ظاهر و باطن ،ايفاى نقش مىكنند .امام هفتم در هر دوره يا فقط در دور ششم
كه به مرتبه ناطقى ارتقا مىيابد ،شريعت ناطق پيشين را نسخ و دوره جديدى را اغاز مىكند؛ هر چند در دور هفتم (دور اخر
تاريخ عالم) اين تركيب تغييرات و تحوالتى مىپذيرد و امام هفتم در اين دوره نقشهاى ديگر را نيز ايفا مىكند .مبدا زمانى دور
اول تاريخ مقدس بشر كه به دور ادم (ع) (ناطق ان دوره) شناخته شده است ،از زمان هبوط جناب ادم (ع) اغاز وتا
اغازطوفان نوح (٢٢٤٢سال بعد ازتولد ادم) ادامه دارد .اين دوره ،دوره ظهور و امامان مستقرند .هفت امام مستقر اين دوره
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عبارت اند از  :انوش بن شيث ،قينان بن انوشن ،مهليئل بن قينان ،يارد بن مهليئل ،اخنوخ بن يارد ،متوشالح بن اخنوخ و
المك بن متوشالح .هنيد نامى مربى جناب ادم و امام مقيم اين دوره است.كـتاباسمانى متداولدراين دورهصحف نامدارد
ومنسوب بهحضرتادم (ع) است .دوره دوم تاريخ مقدس بشر با مبدايت طوفان نوح اغاز و تا نبوت ابراهيم (ع) استمرار داشته
است .اين دوره نيز دوره ظهور و كشف است و امامان هفتگانه ان نيز مستقرند .سلسله امامان مستقر اين دوره نيز همچون
دوره اول ،به اساس دوره نسبت مىرسانند .امامان مستقر اين دوره عبارت اند از :ارفكشاد بن سام ،شالخ بن قينان بن
ارفكشاد ،عابر بن شالخ ،فالج بن عابر ،رعوا بن فالج ،سروج بن رعوا و ناحور بن سروج .از ميان اين سلسله ،اسم قينان بن
ارفكشاد حذف شده و گـفته شده است كه چون قينان ،سحر بهكارمىبرده است ،پدرش اورا شايسته ندانسته وفرزند او ،شالخ
را به امامت برگزيده است؛ نظير انچه برخى اسماعيليه درباره انتخاب محمد بن اسماعيل از سوى امام صادق (ع )مىگويند
(البته نه به علت شايسته نبودن اسماعيل ،بلكه به سبب فوت او)  .امام مقيم اين دوره هود (ع) ،رسول ناطق ان جناب نوح
(ع) و اساس دوره نيز سام (ع) است .در دوره سوم تاريخ مقدس بشر ،جناب ابراهيم (ع) ناطق ،و امام مقيم ان تارح است و
اساس دوره دو نفرند :اسماعيل بن ابراهيم (اساس مستقر) و اسحاق بن ابراهيم (اساس مستودع) .سلسله ائمه سبعه يا اتما نيز
از نسل هر دو اساس ادامه يافته است ،ولى اين دوره ،اغاز دوره ستر به شمار مىايد و حالت ستر ،تا دوره ششم ادامه دارد .به
همين سبب ائمه متم ،يا به اساس مستودع پيوند دارند يا به امام مقيم .امامان مستقر اين دوره عبارتاند از :قيذار بن
اسماعيل ،سالمان بن قيذار ،بنت بن سالمان ،الهميسع بن بنت ،يقداد بن الهميسع و اد بن يقداد .و امامان مستودع دوره
سوم عبارتاند از :يعقوب بن اسحاق ،يوسف بن يعقوب ،افرايم بن يوسف ،رازح بن عيص ،ايوب بنموص ،يونان بن ايوب و
شعيب بن صيفون .دوره چهارم تاريخ مقدس كه با ناطقيت جناب موساى كليم (ع) شناخته شده است ،به ترتيب داراى دو
اساس به نامهاى هارون و يوشع بن نون است و نسبت سلسله امامان مستقر به امام مقيم دوره (شخصى به نام «اد»  ،مربى
موسى) مىرسد .هفت امام مستقر اين دوره عبارت اند از :عدنان بن اد ،معد بن عدنان ،نزار بن معد ،مضر بن نزار ،الياس بن
مضر ،مدركة بن الياس و خزيمة بن مدركة .امامان مستودع دور چهارم عبارتاند از :ايليا بن بسباس ،اليسع بن اخطف،
صموئيل الراىئ ،داوود بن بسى ،سليمان بن داوود ،عمران بن ماائن و زكريا بن برخيا .دوره پنجم تاريخ مقدس بشر از نظر
اسماعيليان با رسالت ناطق اين دوره ،جناب عيساى مسيح اغاز مىشود .شخصى به نام زيمه ،مربى و حافظ و معرف مسيح
است و جناب يحيــى و شمعون الصفا ،به ترتيب اوصياى عيسى و اساس مستقر دوره به شمار مىايند .تعداد امامان مستقر اين
دوره بر خالف دورههاى گذشته ،از هفت امام به چهارده امام ارتقا يافته است ،ولى امامان مستودع دوره هفت نفرند .نسبت
امامان مستقر نيز همچون دوره گذشته به امام مقيم دوره (خزيمه) مىرسد .اين دوره نيز دوره امامت امامان مستودع است.
چهارده امام مستقر اين دوره عبارت اند از :كنانة بن خزيمه ،نضر بن كنانة ،مالك بن نظر ،فهر بن مالك ،غالب بن فهر ،لؤى
بن غالب ،كعب بن لؤى ،مرة بن كعب ،كالب بن مرة ،قصى بن كالب ،عبد مناف بن قصى ،هاشم بن عبد مناف،
عبدالمطلب بن هاشم و عبدهللا بن عبدالمطلب.
هفت امام مستودع اين دوره عبارت اند از :مرقص يا عبدالمسيح ،فيلبس ،اسطفاس ،هرقل ،ارميا ،مروة الراهب و بحيرا .مبدا
دوره ششم تاريخ مقدس از نظر اسماعيليان با رسالت حضرت محمد مصطفى (ص) اغاز مىشود .امام مقيم اين دور جناب
ابوطالب است واساس ووصى دوره ،جناب علىبنابيطالب (ع) .در اين دوره نيز دو گروه از امامان به انجام وظيفه الهى
پرداختهاند :امامان مستقر ،كه هفت نفرند ،و امامان مستودع .امامان مستقر عبارتاند از :حسن بن على (ک) ،حسين بن على
(ک) ،على بن الحسين (رض) ،محمد بن على (ک) ،جعفر بن محمد (رض) ،اسماعيل بن جعفر و محمد بن اسماعيل .بر
اساس اختالف انظار ميان برخى انشعابات اسماعيلى ،گاه امام على سر سلسله امامان هفتگانه ياد مىشود و درنتيجه امام
حسن (رض) امام مستودع خواهد بود و گاه امام على اساس دوره شناخته مىشود و انگاه سلسله امامان از امام حسن
(رض )اغاز مىگردد .گاه اسماعيل بن جعفر از سلسله حذف مى شود و در نتيجه امام على و امام حسن (رض) هر دو در سلسله
امامان قرار مىگيرند و گاه وجود اسماعيل تغييرى در وضعيت سلسله ايجاد مىكند .به هر حال ،انچه مسلم است در اين دوره
(دور پيامبرى حضرت محمد (ص)) محمد بن اسماعيل امام هفتم دوره ،امام متم ،اساس ،صامت ،وصى و ناطق دوره بعدى
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(دور هفتم كه دور معادى اخر ناميده مىشود) است .گويا بعد از ان كه اكـثر شيعيان پيرو امام صادق (رض) به امامت موساى
كاظم (رض) دل سپردند ،محمد بن اسماعيل (امام هفتم دور ششم) مدينه را ترك كرد و به سوى مشرق روى اورد و در پنهانى
زيست .به عقيده اسماعيليان ،با پنهان گشتن او «دوره ستر» اغاز شد و پس از ظهورش «ناطق هفتم» و مهدى يا قائم خواهد
بود و بر دور معادى اخر حكمرانى خواهد كرد .تنها در او مرتبه ناطق و اساس يكى مىشود و نيز اوست كه اخرين امام است .با
ظهور امام اخر دوره پايانى جهان اغاز مىشود و او شريعت اسالم را نسخ مىكند ،ولى شريعت جديدى نمىاورد و فقط حقايق
باطنى نهفته در وراى همه شرايع قبلى را كه تنها نخبگان تا حدى از ان اطالع داشتند به طور كامل اشكار مىسازد .بدينترتيب،
در دور واپسين تاريخ مقدس و پيش از ان كه جهان به اخر رسد ،حقايق ،ازاد از هر رمز و راز ،برا ى تمامى جهانيان معلوم
مىشود و دور معرفت و علم روحانى محض شروع مىشود؛ به طورى كه در اين عصر مسيحيايــى و مهدوى ،ديگر نيازى به ظاهر
شرايع نيست و امام ناطق (محمد بن اسماعيل) به عدالت بر جهان فرمان خواهد راند و سپس عالم جسمانى را به پايان
مىرساند و به داورى روز رستاخيز ادميان مىنشيند .در اين حال ،وى قائم القيامة امام روز رستاخيز ،و دور او پايان زمان و
عصر تاريخ بشريت خواهد بود .داع ى حميدالدين كرمانى ،پس از بيان اين كه خالفت بالفصل پيامبر (ص) به سبب وجود نص
و حقانيت على (ک) از ان اوست ،از حقانيت اهل بيت در خالفت پس از على سخن به ميان مىاورد و مىگويد :در مرتبه بعد
كسانى قرار دارند كه در حفظ دعوت علمى و عملى پيامبر و على جانشين انان شدند .اين كسان همان امامان هستند و هر كدام
به تاييدى اسمانى مؤيدند .در اين ميان هر امام هفتمى از قدرت و تاييدى اسمانى و انكارناپذير و تحقيرنشدنى برخوردار و در
موازات عددى شريف است و به همين سبب نيز پايان يك «دور صغير» در «دور كبيرى» است كه دور ناطقان و مبعوثان
خداوند است .اين هفتمين امام چنان مرتبهاى دارد كه اساس (جانشين مبعوث مؤيد كه حظى وافر از بركات قدسى دارد) از ان
برخوردار بوده است .
مرتبه اين امام عبارت است از پرداختن به حفظ عبادات ظاهر و باطن ،به عنوان وار ث مقام پيامبر (ص) و اساس در اين
مهم . ...حاصل گزارش دور ششم تاريخ مقدس اين شد كه «دور كبير» اين عصر با ناطقيت حضرت محمد (ص) اغاز شد و ادوار
هفتگانه صغير اين دور نيز كه با امامت حضرت على (ک) يا حسن بنعلى (ک) اغاز شده بود با امامت محمد بن اسماعيل
تتميم يافت و محمد بن اسماعيل به عنوان امام اخرين دور صغير ابتدا به مقام اساس و سپس به مقام ناطق ارتقا يافت و بدين
ترتيب اغازگر اخرين دور كبير عالم (دور هفتم) شد و به هر دليل چون پنهان گشت ،جامعه اسماعيلى كه از بعد او به وسيله
حجج و ابواب و داعيان ،همواره با او در ارتباط و در تبليغ دعوت او خواهند كوشيد ،منتظرند تا محمد بن اسماعيل بيايد و
پايان زمان و عصر تاريخ بشريت را اغاز نهد .ديرى نپاييد كه اسماعيليان بعدى و انان كه با سمت داعىّ ،
حجت يا باب محمد بن
اسماعيل ،به فعاليت در دعوت مشغول بودند در همين اغاز دور هفتم به سلسله بزرگترى از دورهها قائل شدند .يعنى اغاز
دور هفتم كه به علت پنهان گشتن محمد بن اسماعيل به تاخير افتاده بود و مىبايست تا قبل از ظهور محمد بن اسماعيل،
مسيرى از دورههاى ستر را كه مبين اشكال و صورتهاى مختلف ظاهر و باطن حقيقت بود ،سير كند ،بر پايه مالحظات و
تفكرات اخترشناسى تبديل به دور عظيمى شد كه خود دربردارنده ادوار مختلف ديگر و نويدبخش دورههاى كشف و تجلى شد
كه در ان حقيقت ظهور مىكند و ديگر به احكام ظاهرى نياز نيست .بدين ترتيب و با دعوى اشكاراى امامت از جانب عبيدهللا
(عبدهللا) مهدى و ديگر جانشينان او ،ضرورت تجديد نظر در عقيده اسماعيليان نخستين درباره مقام محمد بن اسماعيل ـ به
عنوان قائم مقام و امام واپسين ـ اشكار شد .بر اساس ادعاى جديد ،اسماعيليان فاطمى ضرورتا به وجود بيش از يك سلسله
هفتگانه از ائمه در دور حضرت محمد (ص) قائل شدند و انتظارات ويژه ظهور قائم را به زمانهاى دورترى در اينده فرا بردند.
يك نتيجه روشن اين جرح و تعديل در مبانى اعتقادى ،ان بود كه امام هفتم ،اهميت ومفهوم حياتبخش ظهور مسيحايــى خود
را ،كه در مقبوليت و موفقيت نهضت اوليه اسماعيليه نقش قطعى داشت ،از دست داد .بدينترتيب ،مهدويت محمد بن
اسماعيل ،به جاى ان كه به نواده معينى از ا مام جعفر صادق (رض) باز گردد ،يك معناى جمعى پيدا كرد و رهبران نهضت كه
تا كنون به عنوان « ّ
حجتهاى» امام مستور (محمد بن اسماعيل) به انجام وظيفه مىپرداختند و مردم را به اطاعت از او دعوت
مىكردند ،از مقام ّ
حجتى امام قائم منتظر به مرتبه امامت تحول و ترقى يافتند و بدينترتيب به طور ضمنى مهدويت محمد بن
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اسماعيل نفى شد .بر اساس توسعه جديد در انديشه امامت اسماعيلى ،ادوار صغير امامان هفتگانه كه به محمد بناسماعيل
ختم مىشد ،امكان يافت تا عصرحاضر و حتى ايندهاى بسيار دورتر و پيشبينىنشده ادامه يابد و اخرين انها قائم و ناطق تلقى
گردد؛ زيرا رجعت محمد بن اسماعيل انكار شده بود .از ادوار صغير بعدى به عنوان تتمه دور ششم ياد مىشود .اولين دوره
تتميمى ائمه سبعه به صورت امامان مستقر از نسل محمد بن اسماعيل ادامه پيدا كرد .بدين ترتيب ،عبدهللا بن محمد رضى،
احمد بن عبدهللا وفى ،حسين بن احمد تقى ،عبيدهللا مهدى ،محمد بن على قائم ،اسماعيل بن محمد المنصور باهلل و معد بن
اسماعيل ،المعز لدين هللا ،امامان اين دور شناخته شدند .هر چند از ابتدا از اين دور ،به دور ستر نام برده مىشد ،با قيام
عبيدهللا مهدى و ادعاى امامت او ،دوره كشف و ظهور نا م گرفت .يكى ديگر از تحوالت در عقيده اسماعيليان كه به نوعى از
انديشهها و عقايد پيشين سرچشمه مى گرفت و نوعى اصالح و تجديد نظر در عقايد عبيدهللا مهدى به شمار مىامد ،اصالحاتى
بود كه از سوى چهارمين امام فاطمى و هفتمين امام در اين دوره ،المعز لدين هللا ،در تعاليم اسماعيليان فاطمى صورت
پذيرفت .اين اصالحات كه بيشتر به منظور تعقيب سياستهاى توسعهطلبانه فاطميان براى بسط حدود قلمرو در سرزمينهاى
شرق اسالمى ارزيابى شده است ،براى جلب حمايت جوامع قرمطى سرزمينهاى شرقى صورت گرفت و شامل اصالحاتى در
تعاليم اسماعيليان فاطمى شد .بر اساس اين اصالحات« ،معز» برخى از نظريات اسماعيليان نخستين دوره قبل از سال٢۸۶ھ.
ق .كه همچنان مورد تاييد قرمطيان قرار داشت) را ديگر بار به رسميت شناخت و محمد بن اسماعيل به عنوان هفتمين امام
دوره اسالم ،بار ديگر از سوى اسماعيليان فاطمى به عنوان قائم و ناطق شناخته گرديد و اين امر مغاير با تداوم امامت دانسته
نشد .اين تداوم بدون انقطاع در امامت ،بعدها از طرف قاضى نعمان ـ كه با صراحت به وجود بيش از يك سلسله هفتگانه از
ائمه در دور ششم تاريخ دينى (دور حضرت محمد (ص)) قائل بود ـ مورد تاييد قرار گرفت  .هرچند او در رسالهاى كه احتماال در
اواخر عمر خود نوشت تصوير متفاوتى از اين عقيده فاطميان عرضه داشت ،در پاسخ پرسشهاى رسول يكى از جوامع
اسماعيليه شرقى درباره قائم و ظهور او توضيح مىدهد كه :قائم در اصل سه حد دارد :حد عالم (كون) جسمانى ،حد قيامت يا
عالم (ك َــون) روحانى ،و انگاه حد داورى روز قيامت .در اين توضيحات قاضى نعمان به صورت خاصتر ،از وجود دو حد
جسمانى براى قائم ياد مىكند .بنابراين اظهارات ،قائم ،نخست در پايان دور ششم تاريخ به عنوان امام هفتم دور اسالم ظاهر
شد و بر اين اساس ،اولين حد جسمانى خود را در شخص محمد بن اسماعيل (ناطق هفتم كه شريعت جديدى را اعالم نكرد)
به دست اورد؛ اما چون در دور ستر كامل ظهور كرده بود ،شريعت او نيز كه دربردارنده تاويل معانى باطنى شرايع قبلى بود،
مخفى و مستور ماند .به همين دليل ،قائم خلفايــى را براى خويش تعيين و در انها حد جسمانى ثانوى خود را تحميل كرد .از
طريق همين خلفاست كه قائم معناى باطنى احكام را براى مردم اشكار مىكند و كارهايــى را كه براى او پيشبينى شده است به
انجام مىرساند .در ابتدا خلفا نيز مخفى و مستور بودند ،اما انها با عبيدهللا در دور كشف اشكار شدند و اينان تا پايان عالم
جسمانى حكومت خواهند كرد و اخرين انها ّ
حجت قائم خواهد بود .پس از ان قائم به حد جديدى خواهد رسيد و در دور
روحانى ستارگان ،اشكار خواهد شد و پيش از ان كه فراتر رود و با نفس كلى يكى شود بر مردمان داورى خواهد كرد .هر چند در
بيان قاضى نعمان ابهاماتى در تبيين و تطبيق وجود دارد ،به نظر مىرسد كه بتواند توجيهگر سلسله امامان اسماعيلى و
دورههاى بعدى ظهور و بروز انان باشد .زيرا بنابه نظرات قاضى نعمان ،در دوره فترتى كه از زمان غيبت محمد بن اسماعيل اغاز
شده بود دوره اسالم و شريعت ان همچنان تا هنگام ظهور محمد بن اسماعيل امام قائم و ناطق هفتم تداوم مىيافته است.
البته كوششهاى معز فاطمىبراى جلب حمايت قرمطيان تا حدودى موفقيتاميز بود .ابو يعقوب سجستانى كه در اوايل عمر به
جناح قرمطى تعلق داشت و از تعاليم داعى نسفى پيروى مىكرد ،در زمان معز فاطمى به فاطميان پيوست و در تمامى اثارى كه
پس از به خالفت رسيدن معز تاليف كرد ،مدافع مشروعيت و امامت خلفاى فاطمى گرديد .در نتيجه قرمطيان خراسان و
سيستان و مكران نيز كه از داعى سجستانى اطاعت مىكردند به اسماعيليان فاطمى پيوستند .زيرا به طور روشن اسماعيليان
اعالم كردند كه ظاهر و باطن مكمل يكديگرند و دسترسى به «حقيقت» بدون «شريعت» امكانپذير نيست و حقايق هميشه با
شرايع يا ظواهر دين ارتباط دارد .دومين دوره امامان تتميمى دور ششم ،به نحو مستقر و از نسل معز ادامه يافت .اواسط اين
دوره اغاز افتراقات جدى و پايان خالفت فاطمى است .سلسله امامت اين دوره با نزار بن معز (العزيز باهلل) اغاز شد و بعد از او
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حسين بن نزار (الحاكم بامرهللا) به خالفت رسيد .در زمان خالفت و امامت ششمين خليفه فاطمى (الحاكم بامرهللا) عدهاى از
اسماعيليان به رهبرى شخصى به نام درزى ،قائل به الوهيت «حاكم» شدند و چون عقايد و انديشههاى درزى همچون جواز
ازدواج با محارم ،الوهيت حاكم ،عقيده به تناسخ ،حلول خداوند در انسان و  ...مورد پذيرش مردم مصر قرار نگرفت ،او ناچار
به ترك مصر و مهاجرت به شام شد .بدين ترتيب فرقهاى به نام «دروزيه» پديد امد .بعد از «الحاكم بامرهللا » ،فرزند او على بن
الحسين« ،الظاهر تعزيز دين هللا» به امامت رسيد و بعد از او فرزند ارشدش معد بن على« ،المستنصر باهلل» به خالفت رسيد.
با مرگ مستنصر بزرگترين بحران فرقهاى در اسماعيليه بروز كرد .افضل پسر بدرالجمالى كه در مقام وزارت ،اقتدارى تمام
داشت ،به قصد مستحكم كردن موقعيت خود ،نزار فرزند ارشد مستنصر را كه نص امامت و خالفت بر او قرار گرفته بود از
حقوق خود محروم كرد و در عوض جوانترين برادر او ابوالقاسم احمد را با لقب «المستعلى باهلل» جايگزين وى ساخت و بدين
ترتيب نهضت اسما عيليه كه تا ان زمان نهضت فكرى واحدى را تشكيل مىداد به دو شاخه اصلى مستعلويه و نزاريه منقسم
شد .اين افتراق به تضعيف كلى و جبرانناپذير دعوت اسماعيليه انجاميد .هر چند اسماعيليان مصر و يمن و گجرات و بسيارى از
اسماعيليان شام امامت «مستعلى» را پذيرفتند و با اين كار اصل اوليه انديشه اسماعيليه را ،كه امامت بعد از حسن و
حسين (رض) از برادر به برادر منتقل نمىشود و با وجود برادر بزرگتر نوبت به امامت برادر كوچكتر نمىرسد ،مخالفت
كردند ،گروه بزرگى از اسماعيليان شام و تمامى اسماعيليان عراق و ايران و ...به نص اول مستنصر وفادار ماندند و نزار را
نوزدهمين امام خود و جانشين بحق پدرش شناختند .در شاخه مستعلويان ،بعد از المستعلى باهلل ،االمر باحكام هللا به
خالفت رسيد و بعد از مرگ او ،مستعلويان با بحران جديدى مواجه شدند كه به انشعاب مستعلويه به دو شاخه حافظيه و
طيبيه انجاميد .طيبيه منسوب به طيب (تنها فرزند مستعلى) بودند كه فقط چند ماه پيش از مرگ پدر به دنيا امده بود و امامت
و خالفت پدر به او مىرسيد.
حافظيه يا مجيديه منسوب به شخصى به نام ابوميمون عبدالمجيد ،عضو ارشد خانواده فاطميان و عموزاده «امر» هستند.
عبدالمجيد كه ابتدا با عنوان وليعهد ،زمام امور را به دست گرفته بود ،پس از چندى مدعى خالفت و امامتند و لقب «الحافظ
لدين هللا» را براى خود برگزيد .از ان جا كه عمو حافظ امامت و خالفت شناخته نشده بود ادعاى وى با اشكاالتى مواجه شد .از
اين رو ،وى بر ان شد تا براى تبيين مشروعيت امامت و خالفت خود ،دست به تنظيم سجلى زند تا بدين وسيله بتواند خود را
جانشين بحق امر قلمداد كند .اين سجل به موارد مختلفى در تاريخ اسالم و فاطميان استناد داشت و به طور ويژه چنين مفادى
داشت :همانگونه كه حضرت محمد (ص) عموزاده خويش حضرت على (ک) را وصى و جانشين خود قرار داد ،امر نيز خود
عموزادهاش حافظ را به جانشينى برگزيد .به هرحال ،بيشتر اسماعيليان مستعلوى درمصر وشام ويمن امام حافظ را پذيرفتند.
سلسله امامان حافظى كه از ان پس بهناچار به نحو امامان مستودع استمرار يافت تا سالهاى ۵۵۵ھ .ق .به وسيله الظافر
بامرهللا ،الفائز باهلل و العاضد لدين هللا ادامه يافت؛ ولى در استانه انقراض فاطميان به دست صالحالدين ايوبى ،برخى از انان
به طيبيه پيوستند و تشكيالت دعوت حافظى به وسيله سپاهيان صالحالدين برچيده شد و «عاضد» اخرين امام اين سلسله نيز
چند روز پس از شكست ،در پـى بيمارى كوتاهى درگذشت .دعوت مستعلوى طيبى ،پايگاه اصلى و هميشگى خود را در يمن و
سپس در شبهقاره هندوستان پـىريزى كرد .پس از مرگ امر ،ملكه سيده ،طيب بن امر را بيست و يكمين امام اسماعيلى
مستعلوى معرفى كرد .بر پايه اعتقادات مستعلويان طيبى ،امر فرزند نوزاد خود طيب را به گروهى از داعيان مورد اعتمادش
سپرده بود كه تحت رياست «ابن مدين» بودند .اين داعيان ،طيب را دردوره پر اشوب حكومت حافظ ،در نقاط امنى پنهان
كردند .اسماعيليان مستعلوى طيبى معتقدند كه امامت انها در اعقاب طيب ـ كه همچنان در استتار ماندهاند ـ تداوم يافته است و
سرانجام ،در پايان دوره فعلى ستر در تاريخ مذهبى بشر ،يكى از همين امامان ظهور خواهد كرد و اغازگر دوره كشف خواهد
گرديد .بدينترتيب ،امامت در بخشى از انشعابات اسماعيلى (مستعلوى ـ طيبى) دوره ستر جديدى را اغاز نمود و كار دعوت به
عهده داعيان سپرده شد و تا اكنون نيز اين دعوت به وسيله داعيان پـىگيرى و انجام مىشود و اين جمعيت منتظر ظهور امامى
از نسل «طيب بن امر» اند كه از طريق اعقاب فاطمى خود به محمد بن اسماعيل و از طريق او به امام على (ک) و فاطمه (س)
نسب مىرساند .البته جماعت طيبى نيز از انشعابات فرقهاى مصون نماند و با مرگ يكى از داعيان مطلق به نام داود بن عجب
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شاه در سال  ۹۹۹ھ .ق .مستعلويان طيبى بر سر جانشينى وى اختالف كردند و به دو شاخه «داوديه و سليمانيه» منشعب
شدند .اكـثر «بهرههاى طيبى» هندوستان ،داود بن برهانالدين را به جانشينى داود بن عجبشاه پذيرفتند و به «داوديه»
معروف شدند؛ در حالى كه بيشتر «طيبيان يمن» و گروه كوچكى از بهرهها ،سليمان بن حسن هندى را بيست و هفتمين داعى
مطلق خود شناختند و به «سليمانيه» مشهور شدند .بدين ترتيب ،بخشى از سلسله امامت اسماعيليان كه در طول حوادث و
پديدههاى زمان به انشعابات كوچكتر تجزيه شده بود ،از سال ۵٤۶ھ .ق .وارد «دوران ستر» شد و از ان پس تا به امروز كار
دعوت به وسيله داعيان انجام مىپذيرد .سلسله داعيان داودى به صورت تقويمى ،با  ۵٢داعى ،تا عصر حاضر ادامه يافته است
و در حال حاضر داعى مطلق «محمـد برهان ّالدين بن طاهر سيفالدين»  ،به كمك ساير داعيان پيرو ان كه به صورت مستودع
هستند ،به كار دعوت اسماعيلى مشغول اند  .سلسله داعيان سليمانى از شاخه مستعلوى ،طيبى نيز با ٤۹امام مطلق كه
سلسله نسب انها به صورت مستقر ادامه يافته است ،تا اين زمان با داعويت «شرفى حسين بن حسن مكرمى» ،چراغ دعوت را
روشن نگاه داشته و منتظر ظهور قائم از نسل خودند.
تصور و بینش حـدود دین در اسماعیلیسم :اول ناطق:درعالم ظاهر ازدیدگاه ما ناطق کسی است که ازطرف خداوند اجازه نطق
وتبلیغ رسالت را دریافت کرده باشد.
دوم اساس :این رتبه روحانیت یک مذهب درجه رفیع است که ناطق (پیغمبر) انرابه بهترین مصدقترین وکاملترین ال خویش
تفویض مینماید ،و بعد از پیغمر(ص) مرتبه والیت را دارا می باشد.
سوم امام :دردرجه سوم امام (ع) قراردارد .و امام درهر روزگار پیشوای برحق و رهنمای تام االختیار بشر است .درقران کریم
خداوند می فرماید" :فرامیخوانم هرگروهی را با امام زمانشان درروز باز پرس".
حجت :ازمعنی این واژه هویداستّ ،
چهارم ّ
حجت یعنی گواه ،دلیل برهان .معلوم تصدیقی که موصل بمجهول تصدیقی باشد
مانند عالم متغیر است .و هر متغیر حادث است  -که موصل اند پس عالم حادث استّ .
حجت خود بر سه قسم است :قیاس
حجت اقناعیّ .
استقرائ تمثیل .یا ّ
حجتی است که مفید گمان باشد نه یقین و مقصود از ان گمان بمقصود باشد مانند متواترات و
غیره که قیاس خطابی است .یا ّ
حجت الزامی .مرکب از مقدمات مسلم .نزد خصم است که مقصود از ان اسکات و الزام خصم
حجتی است که مفید یقین باشد و مقصود از اقام .ان رسیدن بنتیج .قطعی باشد یا ّ
حجت قطعیّ .
باشد یا ّ
حجت حق بر خلق.
انسان کامل ججت مرتبه چهارم پس ازامام زمان است .و قسمیکه ازتعریف فوق استنباط گردیدّ ،
حجت کسی است که امام اورا
جهت ارشادات معنوی مامور برای تبلیغ و کامل ساختن دین می فرستند و ایشان مسؤلیت تبلیغ درمیان مردم را دارند .مثال
(حجت اعظم) وحضرت ناصرخسرو ّ
حضرت حسن صباح ّ
(حجت جزایر) بودند.
حجت اعظم :اعظم درلغت بمعنی بزرگـتر ،بزرگوارتر ،اعاظم جمع ان است .در باورهای ما اسماعیلیان ّ
ّ
حجت اعظم صالیت
حجت جزایر از ّ
دینی بیشتری را برعهده داشته است و چند ّ
حجت اعظم دستور پذیر بوده و اوامر انرا در بین جماعت ارشاد می
فرموده اندّ .
حجت اعظم از ارتباط مستقیم با امام زمان برخورداربوده است.
حجّت جزایر :درگذشته ها محدوده اسالم به چندین جزایر تقسیم بوده که یکی از انها جزیره خراسان استّ .
حجت جزایر
مسئول تبلیغ و ارشادات دین درمیان مسلمین بوده است.
ّ
پنجم معلم صادق :معلمین صادق کسانی بوده اند که نزد حجت ازعلم معرفت سیراب گردیده و انرا در بین مردم تبلیغ می
نموده اند .درزمان حضرت ناصرخسرو یکی از جمله مشهورترین معلم سید سهراب ولی بوده است .مردم بدخشان بنام و کالم
این بزرگ مرد اندیشمند اشنایــی کامل دارند.
ّ
ششم داعی :دعاکننده ،طلبکننده ،خواهنده ،به دین دعوت کردن این مرتبه رفیع است که ازطرف حجت به شخص و یا
اشخاص تفویض می گ ردد .و او اجازه تبلیغ در بین مردم به دین خویش را دارد .کسی که متحقق شده باشد بمعرفت علم دین و
اداره امور دینی مردم رانجام دهد و انسجام بخشد ،داعی است.
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ماذون (ماذون اکبر و ماذون اصغر) ،اذن داده شده اجازت دستوری داده یکی از مراتب روحانی ما اسماعیلیان و پایین تر از
داعی و باالتر از مستجب است .این شخص و یا اشخاص بنابر دستور داعی امر ارشادات و تبلیغ و اجرای مناسک دینی را در بین
جماعت اسماعیله دارا می باشند.
هفتم مستجب :درلغت بمعنی جواب داده شده .یعنی کسی نیاز داشته باشد به دریافت جواب سواالت خویش .قشرعظیم از
جماعت اسماعیلیه رامستجب تشکیل می دهد .درگذشته بنابرظلم وستم دهریان برجماعت اسماعیلیه ،برای مستجب امرشده
بود که باید مثل گوش عمل نمایند اگر چیزی رامیشنوند نباید بروز به دیگری بدهند .هدف ازین امر این بود اگر با کسی
غیراسماعیلی بحث نمایندً ،
حتما ازعـهده این امر بیرون برامده نمی توانند ،بنابرین اجازه انتقال ارشادات معنوی مذهبی رابه
دیگری نداشتند .مستجب زیرک :تعریف این کلمه درمذهب اسماعیلی اینست ،کسانیکه پژوهش می کنند و ازعلم الهی بهرمند
م ی شوند بنام مستجب زیرک یادمی شوند .و این مستجبین می توانند با داعی وماذون داخل مکالمه گردیده وحل تکلیف کنند
ولی اجازه تبلیغ را بخاطر سلسله مراتب مذهبی ندارند .با جهد می توانند به مرتبه ماذون برسند.
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باب پنجم

پس منظر تاریخی و چالش های اسماعیلیان بدخشانات و مناطق مرکزی اسیای میانه








جغرافیای بشری امروز اسماعیلیان افغانستان :وضعیت خفقان و استبداد و سرکوبهای شدید اسماعیلیان به دست حاکمان
کشور در سدههای اخیر سبب شد که اسماعیلیان سر در الک خود فرو ببرند و با پنهان کاری و لزوم حفظ اسرار ،برای
شهروندان افغانستان ناشناخته باقی بمانند .اما ان گونه که قرائن نشان میدهد ،اسماعیلیان هرچند در مقیاس محدود ،در
اکـثر شهرهای افغانستان حضور دارند .ایشان در برخی موارد خود را اثناعشری معرفی میکنند و در موارد دیگری ،در پوستین
سنیان یا صوفیان سنی درامدهاند و تشخیص شان برای دیگران تا اندازهای مشکل است؛ هرچند در برخی والیات مذهب خود را
ازادانه اشکار میکنند .با وصف انهم امروز اسماعیلیان اسیای میانه بدون در نظر داشت هر گونه شرایط دشوار در بسا از
مناطق حیات بسر میبرند که میتوان به گونه زیر ان را تقسیم نمود :بر اساس نظریات برخی از پژوهشگران ،مانند داکـتر سرفراز
نیازوف ،باور دارند که اسماعیلیان اسیای مرکزی را از نقطه نظر موقعیت جغرافیایــی ،میتوان به گونه زیر تقسیم کرد:
اسماعیلیان منطقه خراسان ،که بیشتر در مناطق غربی کشور ایران حیات بسر میبرند.
اسماعیلیان هزاره که در مناطق مرکزی افغانسان و در کابل حیات بسر میبرند.
جماعت بدخشان و مناطق پامیرات که در هر دو ساحل و کنار دریا امو زیست دارند
اسماعیلیان عالقهجات شمال پاکستان ،مانند چترال ،گلگت ،هونزا و کریم اباد
اسماعیلیان ترکستان چین ،سکنکیانگ ،بیژنگ ،اویغور ،قاشغر ،و غیره
اسماعیلیان جمعیت پشهای ،ساکن در والیات جاللاباد ،کنر ،لوگر و غیره
در داخل افغانستان ،اسماعیلیان در والیات و استانهای مختلف زیست دارند .در برخی از والیات بود و باش شان خیلیها
روشن است و حتی در مراسم تشریفات مذهبی خویش نیز تا حدی اشتراک کرده میتوانند ،مانند :والیت بدخشان ،کابل ،مزار
شریف ،سمنگان ،تخار ،کندز ،بغالن ،وردک ،پروان ،و غیره زیست دارند .اما باید گـفت که در برخی والیات دیگر ،بر بنیاد
شواهد تاریخی ،اسناد و مدارک تاریخی و شاهدان عینی ،اسماعیلیان در والیات ،هرات ،بادغیس ،غور ،کندهار ،جوزجان،
برخی از مناطق بدخشان ،جاللاباد ،کنر ،لوگر و لغمان زندگی دارند که از روش تقیه استفاده کردهاند و حتی این امر بجایــی
رسیده است که انها دیگر از ارتباط شان با اسماعیلیان در شیرازههای زیاد زمانی بیبهره ماندهاند و از ان جایــی که افراد و
جمعیتهای محیط پیرامون شان سایرین هستند ،انها نتوانسته اند و هنوز هم نمیتوانند این رابطه قایم سازند .از جمله تنها
اسماعیلیان پشهای توانستهاند ،بعد از مهاجرتها و پناهگزینیها ،و به ویژه مادامیکه در کشور پاکستان در دوره مهاجرت قرار
داشتند ،قادر شدند ،رابطه خویش را با امامت به گونه جدید ،از سر گیرند ،در صورتی که در میان شان چالش های خیلیها
زیادی ،که وابسته به شیوههای عملکرد بر عقیده و طریقه است که در گذشتهها از ان هیچ گونه اگاهی نداشتند و به اهل تسنن
در عملکرد بر عقیده پیوسته بودند ،نیز وجود دارند که قابل تامل است ،به ویژه انهایــی که در کشور کانادا فعلن قرار دارند.
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بدخشان :از زمان ناصرخسرو به بعد ،تمرکز بیشتر اسماعیلیان در بدخشان و نواحی ان بوده است .اسماعیلیان نزاری بدخشان
بیشترین اسماعیلیان افغانستان هستند .بر اثر تعیین مرز بین روسیه و انگلیس ،تماس اسماعیلیان با رهبرانشان کم شد.
اخرین تماس اغاخان سوم بامریدانش در این مناطق ،در سال ١٩٢٣م.بود که در این سال وی پیر سبزعلی (متوفای
 ١٩٣٨م ).را که از مردم خوجه بود ،به عنوان سفیر خویش در بدخشان منصوب کرد .نظام شورایــی متحدالشکل و هیاتهای
وابسته ان که بر اساس «ائیننامه مسلمانان شیعه امامی اسماعیلی» در سال ١٩٨٦م .توسط شهزاده کریم اقاخان چهارم و
چهل نهمین امام اسماعلیان ایجاد شد ،جماعتهای اسماعیلی بدخشان افغانستان و تاجیکستان و دیگر اسماعیلیان
افغانستان را در بر نگرفته است ،چنانکه اسماعیلیان ایران وچین نیز از شمول ان خارجاند .این جوامع از طریق نظامهای
دیگری که مبتنی بر کمیتههای خاص است اداره میشوند .در سالهای اخیر ،توجه خاصی به امور مذهبی ،اجتماعی و
اقتصادی اسماعیلیان بدخشان میشود .سنت ادبی خاص جماعت نزاری بدخشان و نواحی مجاور ان ،الیههای متعددی از
ادبیات اسماعیلی را عرضه میدارد .ایشان کـتابهای از اثار اصلی ناصرخسرو ،اثار فارسی دوره الموت و بعد از الموت ،از جمله
رساالتی را که تلفیق ارای اسماعیلی را با اندیشههای صوفیانه نشان میدهد ،و اثار ناشناختهای را که انتساب ان ها به نزاریان
قطعی نیست ،برای ما حفظ کردهاند و نقش بسیار مهمی در حفظ ادبیات نزاری که به زبان فارسی نوشته شده است ،داشتهاند.
انها در سی ّـد بودن ناصرخسرو تردیدی به خود راه نمیدهند و اسناد و مدارکی نیز در این زمینه ارائه میکنند .قبر ناصرخسرو
امروزه به عنوان یک زیارتگاه در یمگان مطرح است ،ولی بیشتر زائران و خادمان ان اهل سنتاند که معتقدند سید و از اوالد
شاه سید ناصرند .یکی از خصوصیات اصلی بدخشانیان است که عنوان اصلی کـتاب را نمیاورند و تعداد ابواب یا فصول ان را
عنوان قرار میدهند .انان کـتاب روضةالتسلیم ،منسوب به خواجه نصیرالدین طوسی را که به  ٢٨تصور تقسیم شده است،
تصورات نام نهادهاند .کـتاب صحیفةالناظرین سید سهراب ولی بدخشانی که به  ٣٦صحیفه تقسیم شده است ،سی و شش
صحیفه نام گرفته است؛ چنان که یکی از کـتب اصلی ناصرخسرو نیز به شش فصل شاه سید ناصر معروف است .در مقدمه
تاریخ بدخشان به نقل از استاد خلیلهللا خلیلی راجع به مقبره ناصرخسرو مطالبی درج شده است که به اگاهی افزونتر از نفوذ
مذهب اسماعیلیه و جایگاه ان در بدخشان کمک میکند .در این اثرگـفته میشود که اسماعیلیان در والیت کابل و نواحی ان نیز
زندگی می کنند که تا سده یازدهم و دوازدهم هجری ،پیرو سلسله امامان محمد شاهی بودهاند ،ولی بعد ان به سلسله قاسم
شاهی گرویدهاند ،و از امامان اقا خانی پیروی میکنند .اسماعیلیان کابل و نواحی ان به "علیاللهی" ،معروف هستند ،در
صورتی که این چنین ادعا نادرست بوده و دسته علیاللهیها شاخه دیگری هستند که در یمن و سوریه سر براوردند و از دسته-
های منشعب شده اسماعیلیسم هستند .در والیت کابل و مناطق همجوار ان نیز اسماعیلیان حیات بسر میبرند که انها نیز الی
سده یازدهم و دوازدهم هجری از جمله پیروان سلسله امامان نزاری محمد شاهی بودهاند ،اما برخیها اکنون به این باور هستند
که ایشان دیگر به دسته قاسم شاهی پیوستهاند ،و بدون تردید پیروی امامان دوره اقاخان پیروی میکنند و روابط شان در این
اواخر خیلیها استحکام یافته است .تعداد دیگری از اسماعیلیان در والیت بامیان نیز زندگی میکنند که در مناطق ،شیبر،
شنبل ،عراق ،دره شکاری ،و غیره زندگی مینمایند .حاج کاظم زیدانی در زمینه میگوید" :در مناطق دره شکاری و بامیان اثار و
نشانههای قلعههای مخروبه زیادی به جا مانده است که به نظر میرسد که از ان اسماعیلیان بودهاند ،زیرا همه انها تا حدی با
دژهای الموت و سایر قلعههای اسماعیلی در سایر مناطق جهان شباهت دارند( ".تاریخ هزارهها ،قم ١٣٧٢خورشیدی).در
والیت میدانشهر نیز اسماعیلیان حیات بسر میبرند که میتوان از مناطق ،بهسود ،سیاه سنگ ،و کالو یاد کرد .اسماعیلیان
بهسود مانند اثناعشریها ،مراسم ّ
محرم و عزاداری را بر پا میدارند و در اداب خود تفاوت چندانی با اثناعشریها ندارند ،هر چند
از سوی اثناعشری ها مورد تحقیر و توهین نیز قرار میگیرند و انها را به نام غالت یاد مینمایند .تیمور خانف از برنس این چنین
نقل میکند" :به شهادت برنس در سال  ٣٠سده ١٩م ،.یک نفراز رهبران علیاللهی که در ایران و ترکیه پیرو داشت ،کوشش
کرد در منطقه بهسود تبلیغاتی را به نفع خود راه اندازد ،اما فعالیتها به یک جنگ واقعی مذهبی تبدیل شد و با نابودی کامل
فرقه علیاللهی پایان یافت( ".اثر مسافرت به بخارا ،قسمتهای یکم و دوم ،مسکو ،صص .)٢٦٣-٢٦٤،برخیها بر این باور
هستند که ،بعد از والیت بدخشان ،بدرجه دوم بیشترین رقم اسماعیلیان در والیت پروان حیات بسر میبرند که در مناطق
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شیخعلی ،سرخپارسا و دره ترکمن ،علیجم ،کرمعلی و برمک ،قرار دارند .گـفته میشود که بسیاری از خانوادههای این طوایف
جماعت شیخعلی و سرخ پارسا ،در زمان حاکمیت امیر عبدالرحمن خان جابر ،به مناطق غربی ،و شمالشرقی افغانستان تبعید
و پراگنده شده اند .در والیت بغالن ،اسماعیلیان در این مناطق حیات بسر می برند :دوشی ،تاله ،برفک ،درۀ کیان ،کیله گی،
لرخاب وسایر مناطق .درۀ کیان از مهمترین مناطق اسماعیلیهنشین است که برخیها تصور میکنند که بیشترین رقم
اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان در این جا زندگی میکنند .یکی از دالیل شهرت اسماعیلیان درۀ کیان این بوده است که
انها به رهبری خانواده نادری ،دارای تشکیالت نظامی ،سیاسی و اجتماعی داشتهاند و در زمان حضور شورویها در افغانستان
در دوران جهاد با سایر شیعیان در برابر شورویها و حزب حاکم همگام نشدند و روابط نزدیک خود را با دولت کابل که مورد
پذیرش و حمایت "مجاهدین" ،نبود ،حفظ کردند .پس از پیروزی مجاهدین و خروج شورویها از افغانستان ،اسماعیلیان درۀ
کیان به رهبری سید منصور نادری به ائـتالف شمال پیوستند و یک فرقه را نیز با حمایت جنرال دوستم و حزب وحدت اسالمی
افغانستان که از دستههای هفتگانه ایران به وجود امده بود ،تشکیل دادند که فرماندهی فرقه نیز بدست حسام الدین،
داماد سید منصور نادری و یکی از معاونیناش ،به پیش برده میشد .دراستانهای ،کنر ،لغمان ،کاپیسا و ننگرهار ،بیشتر
نورستانیها حیات بسر میبرند که گویا اصالت یونانی دارند که در زمان امیر عبد الرحمان ،به زور به دین اسالم وارد گردیدند.
منطقه موجود شان قبل از ان به نام "کافرستان" ،یاد میشد ولی اکنون به نام "نورستان" ،یاد میشود .نورستانیها چهار قوم
بزرگ :کاموز ،هالر ،سالر ،کاموج ،و پانزده فرقه خوردتر دیگر ،در پانزده فرمانداری و نواحی اداری ،در این استان زندگی می-
کنند ،و تعداد محدودی از انها در بدخشان نیز زندگی میکنند و همه شان به زبان سانسکریت" ،زبان نورستانی" ،سخن می-
رانند .برخیها بر این عقیده هستند که گویا نورستانیها با اسماعیلیان شباهتهایــی دارند .انها روابط حسنه با اسماعیلیان
بدخشان دارند ،و گـفته میشود که اکـثر انها وابسته به تشیع اثناعشر ،مربوط و منوط هستند .زبان نورستانی یکی از زبانهای
هنـدواریایــی است که در افغانستان و پاکستان به ان تکلم میشود .تعداد گویشوران این زبان حدود سی هزار نفر براورد شده
است .زبان نورستانی ،تاریخ پنجهزار ساله دارد .زبان نورستانی از زمان باختر ،از دوران پکتها اغاز میشود .نورستانیها اوالد
(فرزندان) الیـنایاها اند که از همسایگان ده قبیله پکتها می باشد ،که از همان زمان موجود بوده و با این زبان افهام و تفهیم
شده است .در چند سال پیش ،بیشتر گویشوران این زبان در والیات کنر و لغمان افغانستان زندگی میکردند ولی پس از
تاسیس والیتی به نام نورستان ،این مناطق جز قلمرو این والیت قرار گرفت .این والیت تا سال هزار و هشت صد ونود پنج
میالدی به کافرستان معروف بود ولی پس از ان با یورش عبدالرحمن خان به این منطقه ،مردم ان به اسالم رو اوردند ،نام
کافرستان به نورستان تغییر یافت و زبان گویشوران ان هم نورستانی خوانده شد .نورستان در ارتفاعات صعبالعبور هندوکش
در شمالشرق افغانستان و بخشهایــی از پاکستان قرار گرفته و این زبان چندان برای زبانشناسان اروپایــی شناخته شده
نیست .این عوامل و مهمتر از همه تعداد محدود گویندگان زبان نورستانی باعث شده تا این زبان در زمره زبانهای در معرض
خطر انقراض قرار گیرد .برخی محققان مردم نورستان را به یونانیها و اروپایــیها نسبت میدهند که می گویند در اثر مهاجرتها
به این منطقه کوچ کردهاند .زبان نورستانیها بیشتر با ساخت و فرهنگ یونانیها قابل تعریف است .بخشی از سپاه یونانی و
کسانی که اساس حکومتهای یونان باختری را داشتند از جمله در مناطق امروزی نورستان جابجا شدند .به همین لحاظ زبان
نورستانی را بدون فهم فرهنگ یونانی نمی توان شناخت .اما مارگین استرن در زمان امیر امانهللا خان به نورستان رفت و روی
زبان نورستانی کار کرد و متوجه شد که زبان نورستانی بیشتر نزدیک به دیگر زبانهای افغانستان است تا زبان یونانی و در
مقالهای که نوشت و در اروپا منتشر شد این غلطی خاورشناسان را اصالح کرد و گـفت که نورستانیها شاخهای از تبار اریایــیها
است و در همان زمانی که شاخه هندیها از اریایــیها جدا شدند ،نورستانیها نیز همزمان از این شاخه جدا شدند .ولی انان به
هندوستان نرفتند و در همین کوهپایهها جابجا شدند و به مرور زمان این زبان به لهجههای مختلف صحبت میشده است .از
عادت مردم نورستان یکی هم این است که این مردم ً
عمدتا از چوکی و میز به جای فرش و قالین که در اکـثر مناطق افغانستان
رواج دارد ،استفاده می کنند .و این موضوع سبب شده که برخیها گمان کنند که نورستانیها منشا اروپایــی دارند .گـفته میشود
نورستان در گذشتهها سرزمینی نسبتا پهناور بوده ولی در اثر جنگها به درههای کوچک تقسیم شده است .زبان نورستانی تا
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نیم قرن پیش حاوی الفبا و متون نوشتاری نبود .نخستین بار در زمان محمد ظاهر شاه خط نورستانی ساخته شد .و بعد از
کودتای ثور برنامههای رادیویــی و مسایل طبع و نشر مطرح شد .در کل الفبای نورستانی نسبت به پشتو ،پنج حرف بیشتر دارد
که مختص به زبان نورستانی است .زبان نورستانی در گذشتههای دور از غنای فرهنگی خاصی برخوردار بوده است ولی به مرور
زمان و در اثر تاثیرگذاریهای زبانهای فارسی و پشتو که در همسایگی ان قرار داشته ،اهسته اهسته از غنای فرهنگی و زبانی ان
کاسته شده است .شاید فعالیتهای که تازه در افغانستان در زمینه به نوشتار دراوردن زبان نورستانی اغاز شده ،بتواند بخشی
از این غنا را حفظ و به نسلهای اینده منتقل کند .سمنگان ،والیتی است که در ان نیز اسماعیلیان زندگی میکنند ،که میتوان
از بخشهای دره صوف ،دواب ،و سایر مناطق نام برد .مزید بران در والیت زابل ،نیز اسماعیلیان ،مانند طوایف پاینده
محمد ،داد خان  ،صحبت خان ،و محمد خان ،که از طوایف دای چوپان هستند ،زندگی میکنند .مزید بران در والیتهای:
قندهار ،فاریاب ،جوزجان ،بلخ و سایر مناطق اسماعیلیان زندگی میکنند که کمترین نوشتهها تا اکنون در انها صورت گرفته
است .اسماعیلیان ،و به ویژه مذهب اسماعیلی در والیت قندهار ریشه و بیشه تاریخی دارد .اقا محمد خان با حمایت
اسماعیلیان ،سپاهی را تشکیل داد و اهنگ فتح قندهار را نمود .گویا در زمان عبدالرحمن خان نیز تعدادی از اسماعیلیان
شیخعلی و سرخپارسا ،به قندهار ،گرشک و غیره مناطق تبعید و متواری شدند .گـفته میشود که اسماعیلیان قندهار نیز قسمن
از سه نژاد هزاره ،بلوچ و پشتون هستند.
مادامی که انسان به مثابه نخستین هستی نمادین افرینش یزدانی و پدیده معقول فلسفی پا به عرصه وجود گذاشت و به یک
مرحله معین از پختگی جسمی ،فکری ،عقیدتی و اخالقی رسید؛ همواره با چالش های ناهمگون زندگی مادی و معنوی روبرو
شد .به منظور حل این همه پرسش ها و ارایه پاسخ عقالنی به انها ،بجای انکه به بینش توحید و یکـتا پرستی رجوع کند ،با
عقاید و باورهای مختلف و تصورات متعدد به شمول پرستش اجرام سماوی زمینی ،منابع و سرچشمه های نافع و بهره ده،
ابحار ،اشجار و جانوران قوی هیکل ،سردچار گردید و با هر کدام با نظرداشت اثرات مثبت و منفی انها بر زندگی فردی،
خانوادگی ،اجتماعی و عقیدتیّ ،
اهمیتی را قایل می شد ،و حل دشواری های زندگی روزوار خود را که ساخته و بافته دست و
دماغ و محیط پیرامون اش بود ،در وجود هستی انها مورد بررسی قرار می داد ،در صورتی که می بایست بداند که قدرت انها در
برابر نیروی یزدانی وعقالنی نهایت ناچیز و قابل تسخیر است.انسان ها ً
بعضا از زندگی شاکی بودند ،و برای اینکه از دشواری ها
رها یابند باید به نیروی خارق العاده ای رجوع می نمودند و بر بنیاد صالحیت و ظرفیت عقالنی شان ،برای خود و دنیای باور و
عقیده خویش محیط مناسبی را می ساختند که تنها محصول تصورات و بینش ذهنی شان بود و سهم عقالنی در ان کمتر به
مشاهده می رسید و هر یک تعبیر ،تفسیر و تصور خودی پیرامون افریدگار شان را داشتند .حتی زمانی هم بود که انسان از اینکه
پا به عرصه وجود گذاشته بود ،در برابر این موهبت یزدانی ناسپاسی می کرد و از امدن خود به در این دنیای مملو از تالطم ولی
دانشگاه عقالنی و انسانی نادم بوده و بیان می کرد که چقدر در کـتم عدم اسوده بودم و در فردوس برین قرار داشتم که اکنون
دراین کائنات دشوارافرین و دوزخ و برزخ گونه ،با چالش های فراوان دست و پنجه نرم می کنم.
من اول در عـدم اسوده بودم
در ان اسودگی نا سوده بودم
در حقیقت ان نبود اسودگی انسان عدم اگاهی اش بود ،زیرا به هر اندازه ای که انسان از نقطه نظر بینش اجتماعی اش ،نااگاه
باشد به همان قدر اسوده بوده و تصورخوبی و زشتی برایش انقدر هم از ّ
اهمیت برخوردار نمی باشد .اما زمانی که پا به عرصه
وجود گذاشت در حقیقت امر به دوزخ عقالنی و اگاهی گام گذاشت .به خود شناسی و خدا شناسی دست یازید و به مفهوم
واقعی تصور افرینش انسان به مثابه بهترین افرینش و اشرف مخلوقات که ِخرد سرتاج ان بود ،پـی برد ،حیطه ،ظرفیت و
صالحیت فکری خود را به پیمایش گرفت .از انجایــی که هویداست ،بینش دیانت داری انسان ها در حقیقت تصور و بینش بیم
و امید ،بشارت و نذارت است ،زیرا بیم داریم که نباید داخل مکانی شویم که دوزخ می نامیم ،بلکه باید به مکانی رهسپار
شویم که فردوس برین نام گرفته است ،زیرا مکانی است اسوده ،با وفور نعمت ،و بسا مسایل درست دیگر ظاهری و دنیوی،
که ً
بعضا با تاسف زیاد پهلوی معنوی و باطنی ان را فـدای ارزوهای زودگذر دنیوی خود می کنیم و از تفسیر و تعبیر درونی ان از
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اگاهی اندکی برخوردار هستیم .برخی ها را باور بر این است که میالن انسان ها بسوی جنت بخاطر ان است که دران وفور
نعمت است ،وانسان می تواند از نعمات ناهمگون یزدانی در ان جا استفاده نماید .پرسشی به میان می اید که ایا هدف تنها این
است؟ ایا خداوند تبارک و تعالی ما را از نعمات زمینی و اسمانی اش بهره مند نه ساخته است و این کائنات زیبا را در اختیار ما و
برای بهره برداری ما قرار نداده است تا بتوانیم بینش دین و دنیای خویش را موازنه عقالنی دهیم و به افرینش فردوس برین
دنیوی خود به افرینش نشینیم تا باشد روز واپسین ما نیز گلستان گردد و باعث بالندگی ما شود و هم خداوند از ان رسالتی را
که به ما تفویض نموده است ،راضی گردد؟ انگونه که اقبال فرموده است:
یکی در معنی انسان نگر از ما چه می پرسی
َ
هنوز اندر طبیعت می خلد موزون شود روزی
چنان موزون شود این پیش پا افتاده مضمون
که یزدان را دل از تاثیر او پر خون شود روزی
تردیدی وجود ندارد که انسان نمی تواند بدون باور زندگی داشته باشد .معنی و مفهوم عقیده دارای ابعاد گسترده و ناهمگون
است .نخست اینکه همه انسان به نحوی از انحا ،به توحید و وحدانیت باورمند هستند ،اما نحوه بازیابی های معارف دینی
ناهمگون و متفاوت ،ولی ماهیت عقیده و باور همواره همان چیز باقی می ماند ،که انسان در تصور خویش می پرورانند .همه انها
به عالیترین مرجع اختیار و صالحیت رجوع می نمایند و به منظور نجات و رهایــی خویش از دشواری ها و جزم گرایــی ها،
نارسایــی ها ،اشتباهات و تقصیرات امرزش و پوزش می طلبند.اینکه همگان به افریدگار خویش عقیده و باور دارند ،حقیقتی
است انکار ناپذیر ،اما بسنده نیست اگر انسان ها به افرینش کائنات ،و انسان کائنات و داشتن بینش خدمت گزاری به توده
های مظلوم ،مستمند و کافه بشریت نداشته باشیم و رسالت عقالنی و انسانی خویش را در برابر هدایت یزدانی و وجدانی و
انسانی ،به سر نرسانیم ،زیرا غرض موجودیت انسان در قبال خود یک هدف مقدس دارد ،و ان این است که باید در قبال
خدا باوری باید انسان باوری را نیز داشته باشم تا در شکوفایــی زندگی خودی ،خانوادگی ،و محیط انسان ها کوشا باشیم انگونه
که گـفته شده است " :ارزشمند ترین عنصر در هستی عالم انسانی ،زندگی است که صرف باری به او عنایت می گردد .از این
سب ان را به گونه ای می بایست سپری نمود که ایام گذشته اسباب پریشانی ،پشیمانی ،رنج ،درد ،الم وعـذاب را برای انسان
به بار نه اورد ،و مادامی که فرایند هستی انسان به نقطه مختوم خویش قرین می شود ،باید صالحیت اظهار این بیان را داشته
باشد که همه دوران زندگی ،هستیِ ،خرد ،دانش ،فهم ،ادراک ،مهک وجدان و اگاهی ام ،در راستای خدمت گزاری به نوع
انسان و کافه بشریت ،سپری گردید( ".استروفسکی)
اکنون در دنیایــی حیات به سر می بریم که دران صداقت را شعار می دهند و رذالت را پیشه می کنند ،دوستی می گویند و
دشمنی می افرینند ،اظهار اتحاد می نمایند و افتراق می افرینند ،خدمت می گویند و خیانت را ترجیح می دهند ،رحمان می
گویند و سالوس را می پرستند ،محبت می گویند و منافقت را کشت می کنند ،و خالصه این که انسان خام چه زمانی به مرحله
پختگی عقالنی خود خواهد رسید که سرشت فرایند زندگی و بینش اغازین افرینش او بود.انگونه که عالمه اقبال الهوری از عدم
پختگی انسان خام که نه رفیق خوب است و نه هم رقیب درست ،نهایت زیبا به شکوه می نشیند.
ـداوند صواب و نا صواب
ای خـ ِ
من شـدم از صحبت ادم خـراب
هیچ گه از حکم من سر بر نتافت
چشم ازخود بست و خود را در نیافت
صید خود صیاد را گوید بگیـر
اال مان از بنده فرمان پذیـر
فطرت او خام و عزم او ضعیف
تاب یک ضربم نیارد این حریف
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بنده صاحب نظر باید مرا
یک حریف پخته تر باید مرا
لعبت اب و گل از من بازگیر
می نیـاید کودکی از مرد پیـر
فرقه اسماعیلیه یکی از شاخههای درخت تنومند و پربار تشیع است که پس از وفات امام صادق(ع) پدیدار شد و در امتداد
تاریخ ،به ایین عرفانی و باطنی و جریان فلسفی خاص تبدیل گردید .این فرقه از همان اغاز در گوشه ،گوشه جهان اسالم نفوذ
پیدا کرد و نقش بس مهمی در تکوین تمدن اسالمی و ایجاد میراث علمی ،فرهنگی و فلسفی ان ایفا نمود که دوره امپراتوری
فاطمیان را می توان دوره درخشان این فرقه نامید .هم اکنون« ،اسماعیلیان پس از شیعیان دوازده امامی ،دومین جماعت
بزرگ مسلمانان شیعی و سومین جمعیت بزرگ اسالم را درجهان تشکیل میدهند ،و امروز به عنوان مسلمانان شعیه امامی
اسماعیلی در بیش از بیست و پنج کشور ،در اسیا ،افریقا ،اروپا و امریکا پراکنده هستند و افغانستان یکی از این کشورها است
و از دیرها وطن اسماعیلیان بوده است .امروزه اسماعلیان جهان تحت رهبری مستقیم امام حاضرشان ،واالحضرت اقاخان به
پیشرفت های بزرگ علمی ،فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی دست یافته اند اما در باب اسماعیلیان افغانستان تاکنون کاری صورت
نگرفته و وضعیت ایشان در هالهای از ابهام باقی مانده است .به دلیل عدم شناخت ازعقاید اسماعیلیان این کشور ،انواع
افسانه ها و شایعات به ایشان نسبت داده شده است که در این میان ،این رسالت محققین ونویسندگان است که در تفکیک
بین عقاید واقعی و خرافات داده شده به انها را بصورت درست ارزیابی نموده و مهر واقعیت ها را درپای ان بگذارند و سقم
نسبت های داده شده به ایشان را ازصفحه تاریخ پاک سازند .خوش بختانه در نوشتار حاضر تالش شده است که نقطه اغازی
برای پژوهش در این موضوع ترسیم شود .با توجه به کمبود منبع در این زمینه ،این نوشتار فقط میتواند به عنوان طرحی
هرچند ناقص در باب مطالعه تاریخ و عقاید اسماعیلیه افغانستان تلقی شود ".اغاز ورود اسماعیلیه به افغانستان :این خود یک
واقعیت مسلم است که حضور اسماعیلیه در افغانستان تاریخ بلندی دارد .طبق روایاتی ،امام محمد بن اسماعیل فرزند امام
اسماعیل پس از وفات امام جعفرصادق(ع) ،به علت اینکه عباسیان متعهد گردیده بودند که وی را به شهادت برسانند از این
سبب مجبور شدند بشکل بسیار ّ
سری و مخفیانه مکه را به سوی ری ترک گـفت زیرا درانجا از قبل جامعه کوچک شیعی وجود
ّ
بطورسری به فعالیت هایش ادامه داد .وی تعدادی ازداعیان خود را به قندهار ،هرات ،هند و سند برای
داشت و امام درانجا
تبلیغ کیش اسماعیلی اعزام نمود .بنا بر نقل دیگر ،زمانی که امام محمد بن اسماعیل درری و دماوند (یا نهاوند) به سر می برده
است او موفق به دعوت اسحاق بن عباس الفارسی ،حاکم ری به کیش اسماعیلی گردیده بود که بعـدها زمام امور دعوت در ری
نیز به عهده او گذاشته شده بود .این نیز قابل ذکر است که اسحاق ،خواهرش فاطمه بنت عباس الفارسی را به عقد امام محمد
بن اسماعیل دراورده بود .هارون الرشید خلیفه عباسی به اسحاق الفارسی که ازجانب عباسیان به حیث حاکم در ری مقرر
گردیده بود ،نامه می فرستاد تا امام را دستگیر نموده و به حضوراو در بغداد بفرستد زیرا او ازجانب جاسوس هایش اطالع
یافته بود که امام محمد بن اسماعیل در ایالت ری بصورت بسیار ازادانه فعالیت می نماید اما اسحاق الفارسی ازامرهارون
الرشید سر بازمی زند وهارونالرشید باشنیدن این خبر یک دسته ازسپاهیانش را برای دستگیری اسحاق و امام به ری می فرستاد.
سپاهیان عباسی اسحاق را دستیگرنمودند و وی باالخره در اثر شکنجه های شدید سپاهیان عباسی فوت نمود ،اما امام محمدبن
اسماعیل که توسط اسحاق از این موضوع اطالع یافته بود به نیشاپور وفرغانه ،در تاجیکستانکنونی ،می رود ودرانجا به
دعوتش ادامه می دهد و قاضی شمس الدین را برای تبلیغ به هرات ومناطق همجوار ان می فرستند .در قرن سوم ،ناحیه ری
تقریبا پایگاه مرکزی دعوت اسماعیلی در منطقه جبال بود .در ان زمان یکی از فقهای اهل سنت به نام زعفرانی ،مردم ری را بر
ضد دعوت اسماعیلیه شوراند و غیاث رهبر دعوت اسماعیلیه در ری را مجبور به فرار به طرف خراسان کرد .به گـفته خواجه نظام
الملک در سیاستنامه « ،غیاث که از ری بگریخته بود و به خراسان شده ،به مرو مقام گرفت ودران جا امیرحسین علی مروزی
را دعوت کرد و اجابت یافت» .غیاث در حدود سال  ٢٨٠ھ .ق.به مرو الرود (باال مرغاب امروز در شمال افغانستان) رفت و
(طالقان افغانستان)،
امیرحسین بن علی مروزی را به کیش اسماعیلی دراورد .بسیاری از مردم در نواحی مجاور مرو الرود
ِ
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فاریاب ،هرات ،غور و غرجستان) نیز بر اثر نفوذ این امیر قدرتمند که بعدها خود یکی از داعیان اسماعیلی شد ،بدین مذهب
گرویدند ،شروع واغاز تاریخ اسماعیلیه در افغانستان را در این زمان دانسته اند .امیرحسین بن علی مروزی که از امیران و
صاحب منصبان مهم دستگاه سامانی بود ،از سال  ٣٠٧تا ٣١٢ھ .ق .به عنوان داعی اسماعیلی در خراسان فعالیت میکند و
پایگاه دعوت را از نیشابور به مروالرود منتقل مینماید .فعالیت اسماعیلیه در غور و غرجستان (در مرکز افغانستان کنونی) نیز
در پایان قرن سوم هجری و در زمان حکومت امیراسماعیل سامانی به وسیله فردی به نام ابوبالل اوج میگیرد که با سرکوب و
عکس العمل سریع و شدید وی مواجه میشود .اگرچه اسماعیلیان با سرکوب شدید امیراسماعیل سامانی مواجه گشتند و حسین
مروزی نیز به دستور امیر نصر سامانی دستگیر و زندانی شد ،جنبش اسماعیلیه در مناطق یاد شده نه تنها از بین نرفت ،بلکه
بر اثر تالش دانشمند بزرگ وداعی مشهور اسماعیلی احمد نسفی ،جانشین حسین مروزی ،در خراسان و ماوراء النهر گسترش
یافت؛ تا اینکه به دربار سامانیان وارد شد و حتی امیر نصر سامانی خود نیز دعوت اسماعیلیان را پذیرفت.
اسماعیلیه افغانستان در ادوار غزنویان ،غوریان و سلجوقیان:دولت غزنوی ،یا غزنویان٩٧۵-١١٨٧( ،م)و( ۵٨٣ھ .ق٣٤٤- .
ھ .ق)  ،یک حکومت ترک تبار و مسلمان دربخشی از ناحیه شرقی خاورمیانه و جنوب اسیای میانه بود .اما به عنوان مروج و
ناشر اسالم مورد توجه و تائید خالفت عباسی بود .زبان رسمی حاکمیت یاد شده دری بود .شهرت این حکومت در جهان،
بیشتر به خاطر فتوحاتی است که در قلمرو هندوستان انجام داد .از ان جا که غزنویان پایه های شهریاری را در استان غزنین
اغاز نمودند ،به غزنویان نامدار شدند .بنیان گذار این دودمان به نام سلطان محمود غزنوی بود .پیشینیان او از خوانین ترک
بودند که در خراسان زمین می زیستند .نام اورترین شهریاران این دودمان ،سلطان محمود و پسرش ،سلطان مسعود بودند.
پس از سلطان مسعود ،این دودمان رو به ناتوانی گذارد و چندی بعد بستر حوزه فرمانروایــی اش به بخش هایــی ازهندوستان و
افغانستان امروزی محدود شد .حکومت غزنویان هند از نظر هنر دوستی و توجه به شعرا ،ادبا ،عرفا و شخصیت های دری
زبان ،از ّ
اهمیت واالیــی برخوردار بود .در اواخر حکومت سامانیان ،یکی از شهزادگان ُترک ،به نام الپتگین که به زبان فارسی-
دری معنی نیرومند را می رساند ،سعی ورزید تا با همدستی برخی ها ،و یکی از اعضای خاندان سامانی به نام نصر بن عبدالملک
بن نوح را به حکومت برساند ،اما نتوانست و پسرعمویش ،منصور بن نوح به جای وی بر سریر حاکمیت نشست .بعد از این
ماجرا ،البتگین راهی شهرغزنین در افغانستان میگردد و در انجا حکومت را در اختیار خود گرفت .دولت سامانی که حکومتی
بود ضعیف و از ناحیه فراه رود(ماورالنهر) ،نیز با حکومت مسلمان و ترک نژاد "ایلک خانیان" ،یا این خانیان ،درگیر جنگ
بود به ناچار البتگین حاکم غزنین را پذیرفت .البتگین تا پایان عمر خود در شهر غزنین اقامت گزید اما دولتی که وی بنیاد
نهاد ،پس از ان به علت انتساب به شهر غزنین به حکومت غزنویان مشهور گشت .یکی از نامدارترین جانشینان البتگین داماد
وی سبکـتگین بود .سبکـتگین با نشان دادن شایستگی خود به بزرگان ترک ،توانسته بود پشتیبانی و اعتماد انها را به خود
جلب کند .همگام با این دگرگونی ها در غزنین ،دولت سامانی به ضعیف ترین زمان خود رسیده بود و دچار دشواری های
بیشماری شد .سبکـتگین ضمن وفاداری به حکومت سامانی برای سرکوب سرداران یاغی مناطق خراسان راهی ان دیار گردید و
توانست اوضاع را تا اندازه ای به نفع سامانیان ارام کند .سامانیان نیز به پاس داشت این خدمت وی ،نه تنها وی را در مسند
حکومت غزنین استوار کردند بلکه اداره خراسان را نیز به پسر وی ،محمود واگذاشتند و سلطان محمود نیز با سود جستن از
امکانات این منطقه پهناور و اباد ،توانست بر قدرت خویش بیفزاید .محمود بعد از درگذشت پدر به حکومت غزنین دست
یافت .در همین اوضاع و احوال ایلک خانیان به فرارود تاختند و با تصرف بخارا و پایتخت سامانیان و سرزمین های جنوب
امودریا به عمر این دودمان پایان دادند و این باعث گردید سلطان محمود به استقالل کامل برسد .خلیفه عباسی نیز وی را مورد
تائید قرار داد .دوران سی و سه ساله حکومت محمود بیشتر به جنگ با دولت های پیرامون و افزون کردن متصرفاتش گذشت.
وی در بیشتر این نبرد ها پیروز میدان بود و علت نیزعالوه براستفاده وی از سپاه کار امد و مجهز که ویژه توجه شخص سلطان
محمود به امورنظامی بود ،درگیری ها و ضعف های داخلی دولت های پیرامون نیزافزون برعلت شد که وی راحت تر به پیروزی
برسدً .
مثال سلسله ال بویه دچار تجزیه شده بود و دولت ال زیار در محدوده گرگان حاکمیت ضعیفی داشت .بازماندگان
صفاریان نیز در سیستان دچار اختالفات خانوادگی بودند و هندوستان نیز در شرق با وجود ثروت انبوهی دارای یک وحدت
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سیاسی نبود .یکی از مسایل مهمی که در دوران غزنویان از سبکـتگین شروع شد و در زمان محمود به اوج خود رسید و در زمان
جانشینان وی نیز به شدت دنبال شد لشکرکشی های مداوم به هندوستان بود .علل این اقدام انها در قدم اول این بود که
هندوستان سرزمینی غنی و اباد بود که بتکــده ها و معابد هنـدو هـای انجا همیشه سرشار از طال و و جواهری بود که مردم برای
خدایان خود هدیه می اوردند و حمله غزنویان به انجا به معنای دستیابی به این ثروت بود .علت بعدی این بود که هندوستان
کشوری به اصطالح کافر از نظر مسلمانان بود و لشکرکشی غزنویان به انجا به تالشی در جهت گسترش اسالم وانمود می کرد و
ً
مخصوصا از نظر دولت عباسی جهاد در برابر کـفر بود که مشروعیتی را برای حاکمین غزنه به بار اورد .همچنین این لشکرکشیها
باعث مشغول بودن سپاه غزنویان می شد که اگراین سپاه بی کار می ماندند باعث ایجاد مشکل و بحران در دستگاه غزنویان می
گشت .این حمالت مداوم سپاه غزنویان به هند باعث شد که اسالم در ان شبه قاره گسترش یابد و همچنین باعث گشت تا
قدرت دفاعی این کشور به علت حمالت پـی در پـی رو به زوال رود و راه را برای حمالت بعدی غزنویان باز نماید .یکی از بزرگـترین
فتوحات سلطان محمود غزنوی در هند فتح سومنات بود که بزرگ ترین و مهم ترین بت هندوستان بود که طولش به پنج متر
بالغ می شد .هندوان دسته دسته به زیارت این بت می رفتند و صد هـا برهمن نیز به دعای وی مشغول و مصروف بودند .این
بت انچنان برای هندوان باارزش بود که حتی باور داشتند که دریاهـا و ابحار نیز از او پرستش به عمل می اورند و جز و مد را
نشانه همین پرستش می دانستند .جواهرات فراوانی را نذر این بت می کردند و حتی صدها روستا وقف این بت بود .تا قبل از
اینکه غزنویان به سومنات حمله کنند هندوان برای توجیه بی قدرتی بت هایــی که به دست سپاه غزنویان نابود می شد می گـفتند
که این بتان مورد قهر سومنات هستند .هنگامی که سپاه سی هزار نفری ترکان غزنویان به قصد سومنات حرکت کردند هندوان به
پای سومنات افتادند که جلو سپاه محمود را بگیرند اما سومنات برای جلوگیری از نابودی خود نیز توانایــی کاری را نداشت ،و
بدستور محمود نابود شد و ثروت معبد نیز به غنیمت گرفته شد .بعد از مرگ محمود برای به حکومت رسیدن میان دو پسرش
یعنی محمود و مسعود ،اختالف به وجود امد و بعد از کشمکش هایــی مسعود توانست پیروز شود و به حکومت برسد اما چون
حس می کرد کارگزاران پدرش با به حکومت رسیدن وی مشکل دارند ،در صدد کنار گذاشتن انها برامد .در این زمان کارگزاران
دستگاه اداری حکومت غزنویان به دو دسته تقسیم شده بودند یک دسته پدریان ،یعنی طرفداران سلطان محمود و دیگران
پسریان که هواداران مسعود بودند .از جمله پدریانی که سخت مورد غصب سلطان مسعود قرار گرفت ابوعلی میکال معروف به
حسنک وزیر ،بود که چون از موقعیت اجتماعی باالیــی برخورداربود به ناچار برای از سر راه برداشتن وی ،او را به انحراف
مذهبی متهم نمود که شرح ان در تاریخ بیهقی امده است .و سپس وی را دار زد و اموالش را مصادره نمود .این اقدام وی ضربه
مهلکی بر پیکره دودمان غزنویان وارد کرد؛ زیرا وی با این کار هم خود را از داشتن کارگزاران مجرب محروم ساخت و هم وجه
خود را در میان مردم که می دانستند علت اصلی بر دار کردن حسنک چیست ،خراب نمود .مسعود غزنوی نیز مانند نیاکان
خود حمله به هند را در سر لوحه کارهایش قرار داد اما دیگر از ان ثروت های افسانه ای هند خبری نبود و در نتیجه بار سنگین
هزینه ها بر دوش مردمی نهاده شد که مجبور بودند مالیات بپردازند و این خود باعث نارضایتی مردم به ویژه مردم خراسان شد،
که درنتیجه توجه بیش از اندازه مسعود به هند وی را از تحرکات سلجوقیان در خراسان غافل ماند .پس از مرگ مسعود
فرمانروایــی غزنویان به قسمتی از غرب هند به مرکزیت الهور محدود گشت .و در نهایت در سده ششم هجری غوریان اخرین
بقایای غزنویان را نیز از بین بردند.
پیشرفتهـای جـدید در پـژوهشهـای اسماعیلی در افغانستان :همواره دیده میشود که ،هنوز هم در شرایط فعلی که هزاران اثر
گرانبهای پژوهشی پیرامون ،تاریخ ،ادبیات ،فرهنگ ،پالیسی عقیدتی وسایر داشتههای تاریخی اسماعیلیان به نگارش و
پژوهش گرفته شده ،برخیها اظهار نظر میکنند که گویا هنوز هم در مورد اسماعیلیان و تاریخ پر فراز و فرود شان معلوماتی کم
در اختیار است که با واقعیتهای زندگی این مردمان ،کیش و ائین شان سر نمیخورد .فتح باب در بررسیهای اسماعیلی می-
بایست در اتظار کشف و بازیابی و مطالعه اثر و متون اصلی اسماعیلی به مقدار زیاد ،باقی بماند .در طی سده نوزدهم چند
ماخذ اسماعیلی که در شام نوشته شده بود در اروپا بدست امد ،و پارههایــی از این اثار در همانجا ویراسته و چاپ شد و مورد
بررسی قرار گرفت .در سال ١٨٩٧م ،.پل کازانوا (١٨٦١-١٩٢٦م ،).که بعدها تحقیقات مهمی در باب اسماعیلیه به چاپ
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رسانید ،اعالم داشت که قطعهای از "رسائل اخوانالصفا" ،را در کـتابخانه ملی پاریس پیدا کرده است ،و نیز برای اولین بار در
اروپا به اسماعیلی بودن اصل این رساله پـی برد( .کازانوه ،مجله اسیایــی١٨٩٨ ،م ،.صص .)۵١-١۵٩ ،دستنویسهای
اسماعیلی بیشتری که در نقاط دورافتاده یمن و اسیای مرکزی محفوظ مانده بود ،در دهـههای اغازین قرن بیستم کشف شد که
متعاقبن بر مجموعههای کـتابخانه امبروزیا در میالن و موزه اسیایــی سن پترز بورگ افزود شدند .وقتی در سال ١٩٢٢م،.
نخستین کـتاب شناسی غربی در باره اثار اسماعیلی منتشر شد ،هنوز دانش و اطالع محققان اروپایــی در باره ادبیات اسماعیلی
بسیار محدود بود( .مقاله لویــی مانستون ،کیمبریج  ،١٩٢٢صص .)٦٢٧-٦٣٩ .در حقیقت ،بررسیهای محققانه جدید در باره
اسماعیلیان در دهه ١٩٣٠م ،.در هندوستان اغاز شد که مجموعههای مهمی از دست نویسهای اثار اسماعیلی در جامعه
اسماعیلیان بهره در انجا محفوظ مانده بود .فتح بابی که از دیر باز انتظار ان میرفت به وسیله چند محقق اسماعیلی هندی و
شرقشناس روسی والدمیر ایوانف (١٩٧٠-١٨٨٦م ،).که در این هنگام در بمبئی اقامت داشت ،شروع شد .در یک تحول بی
سابقه سه دانشمند ُبهـرهای اسماعیلی که تحصیالت عالی خود را در دانشگاههای انگلیس به پایان رسانیده بودند ،یعنی زاهد
علی (١٩۵٨-١٨٨٨م ).حسین ف .الهمدانی١٩٠١-١٩٦٢( ،م ،).و اصف علی اصغر فیضی (١٨٩٩-١٩٨١م ،).نخستین
بررسیهای محققانه در باره اسماعیلیه را بر مبنای مجموعه دست نویسهای اجدادی خود اغاز کردند .این پیشگامان مطالعات
جدید اسماعیلی با ایوانف نیز که از طریق رابطههایــی که با جامعه اسماعیلیان نزاری خوجه داشت ،در ادبیات نزاری محفوظ
در اسیای مرکزی ،ایران و افغانستان و جاهای دیگری دسترسی یافته بود ،به همکاری پرداختند .در نتیجه ایوانف اولین
فهرستنامه تفصیلی اثار اسماعیلی را که مشتمل برهفتصد عنوان مستقل بود ،فراهم اورد .این فهرستنامه بر غنای تاکنون
ناشناخته و تنوع ادبیات اسماعیلی و ّ
سنتهای ادبی اسماعیلیان گواهی دقیق میداد (ایوانف ،راهنمای ادبیات اسماعیلی،
لندن ١٩٣٣ ،م).
تحقیقات اسماعیلی با تاسیس انجمن پژوهشهای اسالمی در سال ١٩٣٣م ،.که با حمایت حضرت سلطان محمد شاه ،اقاخان
سوم (١٨٧٧-١٩۵٧م ،).چهل و هشتمین امام اسماعیلیان نزاری در سال ١٩٤٦م ،.به صورت انجمن اسماعیلی بمبئی در
امدّ ،تحرک تازهای پیدا کرد .ایوانف در پیدایش این هر دو انجمن که نشرات انها بطورعمده منحضر به اثار اسماعیلی خود
ایوانف بود ،نقش اساسی داشت .تا سال ١٩٦٣م ،که ایوانف ویرایش دوم فهرستنامه اسماعیلی اش را که اقلن بسیاری بر ان
افزوده بود ،منتشر ساخت .پیشرفت تحقیقات اسماعیلی شگـفتانگیز بود .گذشته از مطالعات پیشگامانه بسیار ،متون
اسماعیلی بیشماری اینک به شیوه انتقادی ویراسته شد و زمینه را برای پیشرفت بیشتر فراهم ساخت .در اینجا ،به ویژه بایسته
است که از متون نزاریای که خود ایوانف ویراسته است ،و نیز متون مربوط به عهد فاطمیان و بعد ان که هنری کربن (-١٩٧٨
١٩٠٣م ،).ویراست و با مقدمههای تحلیلی مبتنی بر بافت اثر ،همزمان در پاریس و تهران ،در سلسله انتشارات گنجینه
نوشتههای ایرانی ،به چاپ رسانید ،و متون فاطمی که محقق مصری ،محمد کامل حسین (١٩٠١-١٩٦١م ،).ویراست و در
سلسله مخطوطات الفاطمین خود منتشر ساخت ،و متون اسماعیلی شام که عارف تامر(فوت ١٩٩٨م ،).محقق اسماعیلی از
سلمیه ،به چاپ رسانید ،یاد کنیم .در این میان نسل جدیدی از محققان ،بویژه برنارد لویس ،سمویل استرن (-١٩٦٨
١٩٢٠م ،).ویلفرد ماندلونگ و عباس همدانی کمکهای سودمند و شایانی به تحقیقات جدید اسماعیلی کردند .در اینجا
شایسته است از مارشال.جی .هاجسن (١٩٢٢ -١٩٦٩م ).که کـتاب محققانه مستقلی در باره نزاریان دوره الموت نوشت ،نیز
یاد شود .در طی چند سال اخیر تحقیقات اسماعیلی بر اثر مساعی نسل دیگری از متخصصان همچون اسماعیل پونا واال،
هانتس هلم ،پل واکر و عظیم نانجی و داکـتر فرهاد دفتری با گامهای استوار پیش رفتـهاند .امید میرود که تحقیقات اسماعیلی
با روشن شدن برخی از مسایل مبهم مربوط به تاریخ و تفکر اسماعیلی و با ادامه کشف دستنویسهای بیشتر از منابع مختلف،
بدون وقفه ادامه یابد .سرعت کاری در بازیابیهای جدید و بررسیهای تازه در ادبیات اسماعیلی از کـتابشناسی با یادماندنی پونا
واال که در ١٩٧٧م ،.منتشر شد ،و نام و نشان ١٣٠٠عنوان کـتاب متعلق به بیش از ٢٠٠نویسنده را در بر دارد ،کاملن هویدا
است ( .پونا واال ،کـتاب شناسی و ترجمه احوال ادبیات اسماعیلی ،مالیبو ،کالیفرنیا١٩٧٧ ،م).
داکتر نصرالدین شاه پیکار

107

اداره نشرات سیمای شغنان

سفر تاریخی مشنری سبزعلی ،نماینده امام به اسیای میانه :در شرایطی که مشنری سبزعلی حیات بسر می برد ،از هر نقطه
نظر ،به شمول مصؤنیت ،امنیت ،وسایل حمل و نقل ،خوار و بار  ،ایجاد مناسبات و رهنمود برگه ای ،یا نقشه ،دور بین راه
و سایر وسایل یاری رسان تا حدی وجود نداشتند و برای هر کسی که این گونه اقدام را می کرد ،دقیقن همه این کوتاهی ها و
نارساییجها را از نظر خود و حامیان شان مورد ارزیابی های دقیق و سنجیده قرار می دادند .پیر سبزعلی ،در سال ١۹٢٣م،.
رهسپار مناطق مختلف اسیای میانه شدند و همواره سعی می ورزید تا بهترین و شایسته ترین معلومات را پیرامون عملکرد
عقیدتی اسماعیلیان اسیای مرکزی که از سنت ماندگار پیر سترگ ،ناصر خسرو پیروی می کردند ،بدست اورده و ان را در اختیار
امام زمان گذارد تا برای اینده ها درایجاد فـرایند معقول مناسبات با جماعت یاد شده بعد از درگذشت پیر ناصر خسرو ،سعی
بیدیغ را بخرج داده باشند .پیر سبزعلی بعد از برگشت شان در سال ١۹٢٣م ،.با درایت و حافظه ی خوبی که داشت همه
مسایل را در ذهن حفظ نموده بود و خیلی ها کم سعی نموده بود تا برگه های یاد داشتی را در زمینه داشته باشد ،زیرا عبور و
مرور از برخی مناطق که حاکمیت کلی ان در اختیار سایر بردران اهل اسالم قرار داشت ،حمل و نقل این گونه یادداشت ها بر
دشواری های بعدی کار کرد ها در زمینه های یاد شده را می افزود .ایشان مادامی که به هندوستان رسیدند ،یاد داشت های
اهمیت و تاریخی شان به زبان " گجراتی" ،زیر عنوان ' سفر با ّ
سفر با ّ
اهمیت عالیجاه مشنری سبزعلی' ،در روز هفته نامه '
اسماعیلی بمبئی' ،به تاریخ هفـده هم فبروری سال ١۹٢٤م ،.بدست نشر سپرده شد .قرار یاد داشت برخی از افراد ان زمان و به
ویژه کار مندان قنسل امامت هندوستان ،گـفته می شود که در شیوه های گزارشدهی پیر سبزعلی و یا بهتر گـفته شود در گزارش
اصلی شان تغییراتی به وجود اوردند که در حقیقت باعث کم رنگ شدن گزارش اصلی مشنری سبزعلی گردید و زیبایــی خود را تا
حدی از دست داد.
زیست نامه فشره مشنری سبزعلی رمضان علی :پیر سبزعلی رمضان علی ،در سال ١۸٧١م ،.در
'موندره کوچ' هندوستان ،دیده به جهان گشوده است .پدر شان در سال ١۸۸۹م ،.در بمبئی دار فانی را پدرود گـفتند ،و مادر
شان مسؤلیت بزرگ کردن فرزند شان را در همه فراز و فرود زندگی مشقت بار شان و مشحون از دشواری های ناشی از زندگی
دشوار افرین روزو ار ،بدوش داشتند .از قراین معلوم میجشود که موصوف هیچ گونه عالقه ای به دبیرستان و دبستان نداشته و
همواره در حلقـه'دوستان ،رفقا ،و عزیزان'  ،در روی جاده ها در گشت و گذار بود و همواره مردمان رهگذر و بی دفاع را مورد
ازیت و ازار قرار می داد .برادر بزرگ پیر سبزعلی ،محمد جعفر علی ،وی را نزد وارس محمد ریمو(١۹٢٤-١۸۶۰م ،).در گوادر
فرستاد ،و بعد به استان کراچی فرستاده شد تا در یکی از شرکت های فرد اسماعیلی کار کند .مادامی که در شهر کراچی قرار
داشت ،بخاطر کمبود اب در محلی که کار می کرد ،الزم دید تا بخاطر نوشیدن اب به داخل نزدیک ترین جماعتخانه محل
مراجعه نماید و اب بنوشد .در داخل جماعتخانه بانویــی به نام ' سونه بایــی'( ،خواهر اب رسان) ،یا سقاوه ،مسؤلیت توزیع و
تقسیم اب نوشیدنی در داخل جماعتخانه را داشت .مادامی که سبزعلی داخل جماعتخانه شد و لیوان اب را گرفت و
نوشید ،صدایش توسط سونه بایــی شنیده شد  ،و صدا زد که گیالس را کـثیف نمودی .سبزعلی پرسید" :چرا کـثیف شد؟" سونه
بایــی گـفت" :قراری که من معلومات دارم ،خودت سیگار دود میجکنی و لبان کـثیفت به ان در تماس شد و از این سبب کـثیف
شد ".این سخن سبزعلی را خیلی ها نا امید ساخت و بعد ان تصمیم گرفت دیگر سیگاری را هـم نباید دود کند ،و این در
حقیقت چرخشی بود عظیم در زندگی فردی اش .پیر با وارس محمد ریمو همه روزه نزدیک تر می شود و با وصف انکه وی را در
امور بازرگانی مـدد و یاری می رساند ،در کار های عقیـده و بـاور ،به ویژه تعلیم و اموزش مذهبی نیز یاری و یاورش میججگردد.
وقتی که کار کرد هایش در زمینه جدی تر می شوند ،وارس وی را من حیث کمادیا /کامریای یکی از جماعتجخانه ها ،به نام '
جماعتجخانه پاسانی' ،توظیف می کنـد .چون جماعتخانه یـاد شـده مشنری ای نداشت که مسؤلیت تبلیـغ و تـرویج امور مذهبی
را به پیش ببرد ،مشنری سبزعلی من حیث شخص نو اغاز مسؤلیت یاد شده را بدوش می گیرد .مادامی حضرت امام سلطان
محمد شاه ،برای بار دوم ،ماه اپریل سال ١۹۰۵م ،.از جماعتخانه یاد شده دیدن به عمل اورد ،به پیر گـفت " :باید به مثل
و مانند جماعت گوادر زندگی کنی ".پیر سبزعلی در سال ١۹۰٧م ،.من حیث مکی جماعتخانه 'پسانی' ،تعیین و توظیف شد.
پیر با وصف انکه همه کار کرد های بازرگانی وارس را به پیش می برد ،و الی سال ١۹١٢م ،.جماعت را من حیث مکی مورد
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خدمت قرار می داد ،وارس محمد وی را من حیث نماینده ویژه خود در همه امور روز وار تعیین و توظیف کرد ،در همان سال
وی را من حیث مکی جماعتخانه ' اومادا' ،تعیین نمود که در حقیقت مرحله ی سوم تغییرات در زندگی شخصی و فردی پیر
تلقی می شد و وی را به شخصی بامسؤلیت و منطم در همه امور روزوار جماعت ،در امور بازرگانی ،در خدمت گزاری برای
جماعت و یک مشنری و سخنور متعهد ،روزگار تبدیل ساخت .جنگ دوم جهانی (١۹١۸م ١۹١٤-م) ،به گونه خیلی ها نا
مناسبی فرایند بازرگانی کشور هندوستان را مانند سایر کشورهای جهان برای مدت زمان خیلی ها دراز به زلزله در اورد .بسا از
مواد بازرگانی پیر سبزعلی در قطار واگون های کشور انگلستان در نیمه راه توقف نمودند .در همان روزها ،وزیر رحیم بصریه
(١۸۸۵ -١۹٢٧م ،).پیر را اگاه ساخت تا در برابر ارزوی نیک خواهانه امام وقت ،حضرت امام سلطان محمد شاه ،به سفر
منطقه چنج اب (پنجاب) ،و مناطق مرزی شمال شرقی کشور ،به سفر خویش اغازگر شود .در همین اثنا بود که پیر سبزعلی در
مورد نحوه شکست و تشویش بازرگانی خود ،هیچ چیزی را به امام زمان نگـفت ،و رهسپار محیط و منطقه ای شد که امام
هدایت داده بود .پیر همه دار و نـدار خود را که در میان قطارهای انگلیسی به گونه ای توقف کرده بود ،به توکل خدا گذاشت و
به رسالت خویش در راستای تحقق و تطبیق هدایت مرشد خویش ،استان کراچی را به قصد استان کویته ،ترک نمود .بدون در
نظرداشت شرایط دشوار و مناطق دشوار گذر ،مشنری دیگری (الواعظه) ،فاطمه منوط به خانواده غالم وابسته به عالقـه '
گوجران واال ' ،نیز مشنری سبزعلی را در راستای تبلیغ و ترویج عقیده و باور باطنی ،نیز همراهی می کرد .حضرت امام سلطان
محمد شاه برای یک  ٢٧روزه ،دهم اپریل سال ١۹٢۰م ،.وارد شهر کراچی شدند .در بیست و نهم اپریل سال ١۹٢۰م ،.مکی
عمومی عقیدتی ،اقای رحمت هللا فرزند لطف علی١۹١٤-١۹٢۸( ،م ،).هنگام تشریف اوری حضرت امام این چنین فرمودند:
"حضرتا ،باید خدمت شما به عرض رسانم ،اینکه حضور عینی و عملی مشنری پیر سبزعلی ،مفاد زیادی را به جماعت و ما ،به
ارمغان اورده است".امام از شنیدن این چنین حرف خیلی ها مسرور شدند و اظهار فرمودند که " :من ،از همه این مسایل اگاهی
دقیق دارم ،و ایشان نه تنها اینکه در استان کراچی خدمات شایانی را به سر رسانیده اند ،بلکه کارجهای طاقت فرسایــی را در
استان بمبئی ،کـتی وار و ماکران ،نیز به سر رسانیده اند ".در همان زمان بود که ،پیر سبزعلی حضرت امام سلطان محمد شاه را
به خانه شان مهمان نمودند ،و امام در همان اثنا به مشنری گـفت" :شما کار خیلی ها طاقت فرسا را انجام می دهید ،شما در
منطقه کارادار زندگی میجکنید ،تبلیغ میججکنید و دانش معنوی و روحانی به اذهان جماعت و مردمان منطقه می دهید ،از این
سبب الزم دانسته می شود که شما باید به منطقه گاردن نیز بروید و برای جماعت انجا نیز تلبیغ نمائید ،من برای شما برکات
بیشتری را می دهیم .خانه ابادان ".بعـد ان امام دست شان را بر دوش پیر سبزعلی گذاشته ،تبریکات خود را برایش تقدیم کرد و
در ضمن وی را با دعا و برکات خود ،بیشتر از پیش متبرک ساخت .کارمندان اداری ،مکی ها و همه دست اندرکاران جماعت-
خانه ها ،لقب ' بلبل سـند' ،را به مشنری سبزعلی تفویض نموده بودند .مزید بر ان ،امام الوقت فرمودند" :من ،شما را بار
مجدد مورد تقدیر و تمجید قرار داده ،و بجای انکه لقب ' بلبـل سـند' را کمایــی کنید ،من شما را لقب ' طوطی باغ بهشت' ،می
دهم .پیر سبزعلی در شهر کراچی اقامت داشت و همه فعالیت های خود را در انجا مترکز ساخته بود ،و در همه فعالیت های
امور اجتماعی و جماعتی سهم فعال داشت .هفتم مارس ١۹٢٣م ،.امام سلطان محمدشاه سخاوتمندانه منظور فرمودند تا به
جماعت بدخشان (نماینده های فرستاده شده جماعت بدخشان) ،در منطق ' پونــا' ،دیدار دهند ،و پیر سبزعلی نیز در این
دیدار حضور داشتند .در همان اثنا امام ،به ایشان فرمودند" :من ،خیلی مسرور خواهم شد اگر شما هر چه زودتر امادگی تان را
برای سفر به اسیای میانه بگیرید ".موصوف با اشاره سر به زمین من حیث نماد ادای احترام و منظوری فرمایش امام ،لبیک
گـفتند .امام فرمودند" :شما امادگی تان را به منطقه یاد شده بگیرید و من شما به جماعت معرفی می کنم و در ضمن ان جماعت
نیز را با فرمانم از طریق شما مورد نوازش قرار خواهم داد ".پیر سبزعلی ،از سفر دراز مدت خویش که حدود هشت ماه و پنج
روز را در بر گرفت ،به تاریخ دوازدهم دسامبر سال ١۹٢٣م ،.دوباره به استان کراچی برگشت نمود .پیر سبزعلی با صمیمیت
خیلی ها عالی از طرف رهبری جماعتی در ایستگاه قطار(ریل) ،کراچی مورد پذیرایــی باشکوهی قرار گرفت .پیر سبزعلی ،به تاریخ
بیست ونهم ماه دسامبر١۹٢٣م ،.به استان بمبئی رسید .در همان وقت بود که امام سلطان محمد شاه نیز ،از سفر اروپایــی
اش ،روز یک شنبه  ،سیزدهم جنوری سال ١۹٢٤م ،.برگشت ،و پیر سبزعلی گزارش مکمل سفر دراز مدت خویش را حضور
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امام تقدیم نمود .امام ،پیر سبزعلی را مورد ستایش و تمجید بی پایان قرار داد و موصوف را به تاریخ بیست و نهم جنوری سال
١۹٢٤م ،.با لقب عالیجاه ،مفتخر ساخت و در ضمن مدال طال را نیز به پیر تفویض نمود .مادامی که حضرت امام سلطان
محمد شاه از سفر اروپایــی شان در سال ١۹٢٣م ،.وارد هندوستان شدند ،در مدت زمان اقامت شان در هنـد ،پیر سبزعلی را
نزد خود خواستند و برایش وظیفه سپردند تا به سفر خویش به سوی اسیای میانه ،امادگی دقیق و کامل بگیرند .امام در محضر
همگان اظهار کرد" :در میان شما یک تن باید به بدخشان برود ،و روی خود را بطرف پیر سبزعلی کرد ،و فرمود" :ایا شما اماده
هستید تا به این سفر اغاز گر شوید؟" پیر سبزعلی می گوید" :من ،نوکر شما هستم و هر انچه را که شما هدایت می فرمائید،
مطابق ان و متناسب به قوت و نیروی بشری خویش ،به ان اقدام بیجچون و چرا خواهم نمود".امام افسر و یا محافظ شخصی
اش را خواست و برایش هدایت داد تا گواهی نامه ' جوازنامه ' ،ای را برای پیر تدارک نماید .ولی افسر مذکور نتوانست ان را به
گونه فوری تهیه و تدارک کند .بعد از سپری شدن چند روز امام ،از پیر پرسید" :چه زمانی به سفر خویش اغاز خواهی کرد؟" پیر
گـفت که" :چون به مناطق فرامرزی میروم ،لذا ایجاب اسناد و مدارک دقیقی را خواهد کرد ".امام ،بار ثانی مامور را خواست و
برایش گـفت که هر چه زود تر باید اسناد را تهیه کند .افسر گـفت" :اقــا ،پیر از سفر خود در هراس است ".فردای انروز ،مادامی
که امام پیر را مورد پرسش قرار داد که ایا برای سفر خویش اماده است ،پیر اظهار امادگی نمود ولی گـفت که "ماموری که برای
تهیه و تدارک اسناد توظیف شده بود ،هنوز به دریافت اسناد مورد نیاز کامگار نشده است ".پیر سبزعلی ،فرمان امام را که به
زبان دری ارشاد شده بود و در ان جماعت بدخشان مورد خطاب قرار داده شده بود ،به تاریخ پنجم اپریل سال ١۹٢٣م،.
بدست اورد .پیر سبزعلی در زمینه می نویسد" :من از هدایت امام خیلی ها خورسند شدم و همواره باب مسرت بر رخم باز می
شد .این پیام انقدر در میان مردم پخش شده بود که حتی من حیث عنوان روزنامه ها بکار برده می شد .حتی اگر چند تن باهم
در همایشی قرار می گرفتند ،سخن از سفر من بود .من از دوستان خویش می شنیدم که همه مناطق اسیای میانه کاملن
کوهستانی و دشوار گـذر است .مصؤنیت نیز قابل تشویش است .مزید بران ،برایم گـفته می شد که هیچ کسی در انجا به زبان
های هندی و اردو ،سخنی هم بر زبان نمی رانند و باید به زبان دری و سایر زبان های پامیری سخن زده شود .من با وصف
هزاران گونه دشواری ،به این اندیشه شدم که ولو این سفر به قیمت جانم هم تمام شود ،به ان اقدام خواهم نمود زیرا ،باید
حرف امام را بر زمین نزنم و هم بر عقیده و ایمان خود در برابر ائین و کیش اسماعیلی ثابت قدم باقی بمانم .با شنیدن این همه
حرف ها به ویژه موضوع زبان ،خیلی ها به تشویش و اضطراب قرار گرفتم ".
پير سبزعلی ،می نویسد " :من ،از وظیفه ای که برایم سپرده شده بود ،خیلی ها مسرور بودم و در انتظار ان به گونه ای بودم
که شاید یک روز برایم مانند سال سپری می شد .مسئله در میان مردم عامه نیز انتشار پیدا کرد .همواره در مورد چالش های
ناهمگون ،از قبیل محیط جدید ،زبان های تازه ،فرهنگ و تهذیب دیگر ،راه و رسم و مراسم تشریفات عقیدتی و اجتماعی
جداگانه ،و غیره .همواره با افراد و اشخاص ناهمگون در تماس می شدم و در مورد هر موضوع و مسئله از ایشان می پرسیدم تا
بتوانم یک تصور درستی را از اوضاع و احوال اسیای میانه بدست بیاورم و خودم را با ان در مطابقت جدی و دقیق قرار دهـم".
امام پیر را دوباره می خواهد و از وی می پرسد" :هنوز هم اگر تشویشی در دل داری برایم بگو ".پیر اظهار می نماید که هیچ
چیزی را در ذهن خود به گونه منفی جای نمی دهم .بعد امام اظهار فرمودند که" :شما باید بدانید که پیر صدرالدین و پیر شمس
را من توظیف نمودم و انها در کارزار خویش کامگار بودند زیرا به هر جایــی که رفتند و سفر نمودند ،فقط نام من و هدایت من بر
زبان شان بود و از این سبب همواره کامگار و پیروز بودند و هم شما باید از سفر پیر ناصرخسرو بیاموزید که چگونه در سفر
طوالنی تاریخی وعقیدتی خویش موفق شد و در فرجام با پذیرش هر گونه چالش های فردی ،عقیدتی ،سیاسی ،اجتماعی و
مالی ،خویشتن را به استان امام زمان ب رساند و بعد ها چسان مصدر خدمات شایان تاریخی برای جماعت خراسان زمین و امام
گردید ".امام ،پیر سبزعلی را با فرمان خویش نوازش کرد و برایش گـفت" :امروز من بسوی اروپا می روم و شما بسوی دیگری که
اسیای میانه است ".پیر سبزعلی و همراهانش به تاریخ هفتم اپریل ،سال ١۹٢٣م،.دهلی را به قصد سفر اسیای میانه ،با
همسفرانش ،رمضان علی ،غالم علی ،سید مراد علی بدخشانی که اغلبن من حیث محافظ امام در داخل ماشین امام سفر می
کرد ،مال قربان و پنج تن بدخشانی دیگر ،ترک نمودند .پیر سبزعلی و همراهانش به هر جایــی که رسیدند ،جماعت را با دانش و
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فهم شان مستفید می ساختند ،و با تبلیغات شان جماعت را بسوی وحدت و یکپارچگی ،دعوت می نمودند که تا هنوز خاطرات
کاری و عقیدتی شان در ذهن ،افکار و اندیشه های کافه جماعتی که با ایشان و همراهانش شان مالقات و دید و وادید را پیدا
نموده بودند ،با مصؤنیت عام و تا م حفظ نموده اند.
پیر سبزعلی ،با همسفرانش به استان پشاور رسیدند و برای اینکه در پشاور مصؤن بوده باشند ،امام سلطان محمد شاه نامه ای
را عنوانی کمیشنر نظامی ان والیت برای دسته مسافرین تفویض نموده بود تا باشد انها از هرگونه گزند و اسیب در امان باشند.
در ضمن ،امام برای پیر سبزعلی مشوره داده بود تا نحوه لباسی را که امام استفاده می نماید باید به تن کند و هم دستار سر را
نیز مانند امام به سر کند تا باشد مورد ادای احترام من حیث نماینده با صالحیت امام مورد پذیرش قرار گیرد .مادامی که هیات
داخل شهر پشاور شد ،شرایط در انجا تا حدی درست به نظر نمی رسید ،زیرا یک تن از باشندگان منطقه پشاور طی حمله
ناگهانی بانوی یک تن از اروپائیان مقیم پشاور را به قتل رسانده بود و دوشیزه جوانش را نیز اختطاف کرده بود .در این زمان،
مادامی که پیر به نزد کمیشنر رفت ،دربان اجازه ورود را برای پیر نداد .پیر سبزعلی تنها نامه فرستاده امام را در اختیار دربان
گذاشت و خود دوباره به مقر خود برگشت .مادامی که کمیشنر نامه را مطالعه نمود پریشان شد و از دربان خواست تا شخصی
که نامه را اورده باید هر چه زود تر نزد کمیشنر منطقه حضور یابد .برای فردا ،وقتی که پیر بار مجدد وارد مقر زندگانی کمیشنر
شد ،دربان به طور خیلی ها عجوالنه موصوف را اجازه ورود داد و بعد ان که با کمیشنر دیدار کرد ،کمیشنر از پیر خیلی ها عذر
خواهی کرد و برایش گـفت که" :بعد از این ،تا زمانی که در این جا مهمان هستید ،هر زمانی که خواستید مرا ببینید ،بدون اجازه
همگان میتوانید داخل شوید ".پیر سبزعلی به همین سان به مناطق مختلف چترال ،گلگت ،هونزا ،کریم اباد و سایر مناطقی
که نام از یاد رفته اند ،دیدن کرد و هم همه مکی های منطقه را به شمول شخصیت های سیاسی و اجتماعی منطقه ،از قبیل
مهتر چترال را نیز مالقات نموده و به سفر خویش ادامه دادند .همگان بخاطر نامه های امام و هدایتی که به کارکنان و شخصیت
های مختلف ارسال نموده بود ،هیات را به نحو خیلی ها خوب مورد پذیرایــی قرار دادند .پیر در مورد استان چترال سخن میگوید
و اظهار میکند که" :اکـثر مردمانی را که در چترال دیدم ،بدخشانی ها بودند ،و انها سعی می نمودند تا از طریق کشمیر و دره
بروغیل واخان به هندوستان رفته و بعد ان بخاطر ادای حج به مکه معظمه روانه شوند .در ضمن بسا از مردمان بدخشان در
این منطقه امده مصروف بازرگانی بودند و همواره روپیه کابلی با خود داشتند و از چترال مواد مختلف از قبیل :چای ،البسه
باب ،نمک ،گوگرد و غیره نیازمندی های شان را بدست اورده و به بدخشان رهسپار می شدند".
پیر سبزعلی ،و هیات معیتی شان بعد از انکه همـه مناطق عالقه جات شمال پاکستان را درنوردیدند ،جهت دیدار با جماعت
اسماعیلی ترکستان – سینکیانگ چین ،میل داشتند وارد منطقه شوند .افسر سرحدی بعد از مطالعه اسناد و مدارک دست
داشته شان ایشان را اجازه ورود به داخل خاک چین دادند .انها روز شنبه ،چهارم اگست ١۹٢٣م ،.وارد ترکستان شدند.
واضح است که کاروان شان از طریق دره ها و کوهسار های خیلی شامخ پامیر ،داخل ترکستان شدند .مادامی که پیر با همراهان
شان به منطقه مزدحم اسماعیلی نشین رسیدند ،میجخواستند به نشست ها و مجالس معمولی شان ادامه دهند ،اما جماعت
بخاطر عالقه مندی وافر به شنیدن هدایت و فرمان امام زمان ،از پیر خواستند تا در قدم نخست فرمان را باید بشنوانند و بعد
میتوانند روی سایر مسایل بحث و سخن رانی کنند .پیر ،فرمان را بیرون مهیا ساختند ،اعضای جماعت هر کدام شان به نوبۀ
خود ،فرمان مبارک را مورد زیارت و بوسیدن قرار دادند و برخی ها اشکریزان شدند و احساس سعادت و مسرت برای شان رخ
داد .در این جا میل دارم خواننده را به سایر مطالبی که انقدر در دگرگونی عقیدتی جماعت اسیای میانه نقشی نداشته و تنها
داستان گونه منطقه به منطقه از سفر تعریف و توصیف شده ،نام افراد و اشخاص بسیاری گرفته شده که با انها مالقات صورت
گرفته است ،ابا ورزم و تنها به این اکـتفا کنم که پیر الی مناطق ترکستان ،قاشغر ،قوقند ،سریقول ،خاروق و غیره مناطق سفر
نموده و بعد ان رهسپار هندوستان می شود و گزارش را حضور امام تقدیم می کند و از طرف امام زمان مدال طال برایش تفویض
می شود .انچه که همواره از این سفر سخن ها به میان می امد و برایش ّ
اهمیت خیلی زیاد قایل شده بودند ،در واقعیت امر
انچه که باید صورت می گرفت ،و برای جماعت مفید واقع می شود ،نظام جدید عقیدتی به میان می امد تا جماعت بسوی ترقی
و تعالی حرکت کند ،هرگز به میان نیامد و به امید به میان امدن ان در اینده ها.
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سنت ' چراغ روشن' تهذیب ماندگار معنوی ناصر خسرو ،در میان اسماعیلیان اسیای مرکزی :اگر به فرایند زمانی پیدایش،
افرینش ،تکامل و انکشاف ادیان ،مذاهب ،باورها و عقاید انسان ها ،در فراز و فرود تاریخ به دیده ژرف علمی و عقالنی نظر
افگنیم ،دیده می شود که هیچ دینی ،ائینی و کیشی بدون حضور مراسم تشریفات مذهبی در ذهن و عملکرد باورمندان اش ،به
مثابه ایجادیات شفاهی مردم در قفس سینه ها ،باقی مانده و تا به امروز به زیست معقول خویش ادامه داده باشد ،هرگز وجود
ندارد .هران ائینی که از این ویژگی ها برخوردار نبوده است ،بدون انکه دارای کدامین سوابق ،محتوا و سیاق هم بوده است،
مکان خویش را در زمانه های معین به سایر باورها و عقاید به ودیعه گذاشته و خود از بسترعملکرد دینی و مذهبی در انزوا قرار
گرفته است .مراسم تشریفات مذهبی ،به هر نحوی که به مشاهده گرفته می شوند ،دارای بعد فرعی بوده و در راستای تطبیق و
تحقق اصول وبینش بنیادین مذهب و باورهای دینی نقش افرینی می کنند .مراسم تشریفات مذهبی با در نظرداشت ویژگی های
سنتی خود ،حیثت ستون فقرات درونی و معنوی عقیده و باور ها را در راستای استوار نگهداری اصول زرین همان عقیده و باور
تشکیل دهنده هستند .سنت های عقیدتی در همه ادیان دارای ابعاد زمان و مکان بوده و مطابق شرایط و نیازمندی های
باورمندان گونه می پذیرند ،اراسته و پیراسته می شوند ،و بسوی انکشاف بهتر ،عقالنی تر و زمانی تر می روند .هر ائین و کیش،
مراسم تشریفات خود را تا زمانی حفظ و نگهداری می کند ،که انها از بینش جمع گرایانه ،مشمول گرایانه ،تعـدد پسندانه ،و
شایسته ساالری برخوردار بوده و باورمندان را از تشریک مساعی با سایر انسان ها ،امت مسلمه و کافه بشریت ،دور نساخته
بلکه از نقطه نظر محتوا و سیاق خود ،معرف عرفان ،تهذیب و فرهنگ عقیدتی و باورهای انسانی در میان سایر باورمندان
باشند ،و نباید انها را من حیث فروع ،با اصول دین به مغالطه گرفت .سنت و رسم 'جچراغ روشن'  ،یکی از باشکوهترین
پدیده های عقیدتی و مذهبی اسماعیلیان اسیای مرکزی است ،که در بدخشان افغانستان ،تاجیکستان ،مناطق شمال پاکستان
و منطقه ترکستان چین است ،من حیث سنت تشریفات مذهبی ،مشاهده میشود .این رسم ،در میان باشندگان مناطق یاد
شده به نام ' دعوت ناصری' ' ،دعوت سیدنا ناصر خسرو' ' ،دعوت پیر' ،و 'جچراغ روشن'  ،نیز معروف و مشهور است .این
سنت مطابق عنعنه مردمان مناطق یاد شده در روز سوم بعد از وفات شخص متوفا ،مطابق تشریفات ویژه راه اندازی می شود
که در اصل در بردارنده ،سیاق مشحون از هدایت ،نورانیت ،مواظبت معنوی از جماعت ،پیروان ،و شخصیت های معتقد،
تعیین و تفسیر شیرازه اخالقیات عقدیتی باورمندان کیش و ائین اسماعیلی ،مدیحه خوانی که ً
بعضا ' مـداح خوانی' ،نیز گـفته
می شود ،خوانش و قرائت ایات کالم هللا مجید ،و سایر بخش های ادبیات و سروده های عرفانی است .در بخش نخست مراسم
تشریفات 'جچراغ روشن'  ،خلیفه که شخصیت دوم روحانی و عامل کار کرد های عقیدتی در میان اسماعیلیان بعد از پیر است،
چراغ دان"،قندیل" ،پنبه ،و روغن زرد را که کار بردش در میان مردمان اسیای میانه خیلی ها معمول است ،تهیه و تدارک می
بیند و شخص خلیفه ،فتیله را مطابق رسم و شیوه مروجه و مرسوم مردمان مناطق یاد شده تاب داده و متن 'چراغ نامه ' را که
در بر دارنده سیاق عرفانی و معنوی و ادبی چراغ روشن است ،به خوانش می نشیند .انهایــی که در مراسم احتفال در خانه و
منزل اقارب متوفا ،حضور دارند ،به گونه دسته جمعی با خلیفه و سایر اشتراک کننده ها در تکرار ابیات ،سروده ها ،درود،
همخوانی نموده و زینت باطنی و معنوی به شمول ارزش عرفانی و سنتی دعوت یاد شده را با فرستادن درود و صلوات به حضرت
رسول اکرم ،اهل بیت ،پنج تن پاک وچهارده معصوم ،به بازتاب می نشینند .مزید بر ان' چراغ نامه' متشکل ازسروده های
عرفانی ،دینی ،ادبی و عقیدتی هستند که در ستایش خداوند تبارک و تعالی ،حضرت محمد(ص) ،فرشته ها و مالئک مقرب ،و
سایر پیامبران خدا ،به ویژه پیامبران مرسل واهل کـتاب ،امامان دوراهل تشییعّ ،
حجتان ،داعیان ،بخصوص حکیم بزرگ،
دانشمند و فیلسوف گرایش باطنیهّ ،
حجت خراسان ،سید شاه ناصرخسرو ،بکار برده می شوند و مزید بران ،خوانش کالم هللا
مجید ،دعائیه ها ،و نیایش ویژه باطنیان و بینش اسماعیلیسم که با عقالنیت اراسته و پیراسته شده است ،نیز جز بنیادین ان
می باشد .این سنت کهن ،و لی تازه از دیدگاه سیاق ،محتوا ،بینش و گرایش باطنی اش ،در گسترده بستر تاریخی ،زیر نظارت
و هدایت امامان وقت مذهب اسماعیلیسم ،مورد کار برد قرار گرفته است .تفسیر و تعبیر خردورزانه سنت یاد شده ،در همه
زمانه ها و سده های گذشته بر اساس صالحیت و اختیار امامان اسماعیلی و نماینده های باعتبار انها مانند سید شاه ناصرخسرو
و سایر پیران و داعیان کوهستان ،مورد تطبیق قرار داده شده است .قابل یاد اوری است که در مورد زمان و مکان پیدایش این
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رسم دینی ،و اثر بخشی معنوی و باطنی ان در حفظ و استحکام دیدگاه و تصور جمع گرایانه اسماعیلیسم در میان پیروان این
کیش و ائین و هم سایر مشاهدین ان ،و اینکه چگونه این سنت توانست در جریان بیشتر از هزار سال بدون در نظر داشت
شرایط و زمان نامناسب ،و نبود روابط ظاهری و جسمانی با پیشوای شان ،و صرف اتکا به تعلیم و اموزش ناصر خسرو ،با
وصف تفتیش عقاید و باور ها از سوی مالهای متعصب ،جزم گرا و بی خبراز بینش جمع گراینه دینی و عقیدتی ای که در سیاق
قران مضمر است ،به شمول حکام تک گرای ،متعصب و مخالف اندیشه های جمعی و عقالنی دینی ،با صدور احکام ارتداد و
تکـفیر بر سایر باورمندان ،تا کنون من حیث وسیله ماندگار و مستحکم حفظ اصول بنیادین عقاید و باور های دینی این
مردمان ،به ویژه معنویت و روحانیت عقالنی که جز جدا ناپذیر تصور و بینش اسماعیلیسم تاریخی است ،در میان جماعت
مورد تقدیر ،تکریم و تقدیس قرار دارد و هم تا حدی باعث بروز دیدگاه های ناهمگون در میان پژوهشگران عرصه شناخت
باطنیه و اسماعیلیسم ،در اسیای میانه ،اسیای جنوبی ،مناطق شمال پاکستان ،ترکستان چین و سایر دانشمندان اروپا و
امریکای شمالی ،گردیده است .پروفیسور ا .ای .برتلس ،و پژوهشگرعلوم فلسفی ،شاه خمارف ،به این باور هستند که سنت '
چراغ روشن' ،دارای پیشینه تاریخی خیلی ها قدیم بوده و گویا از ائین مهر پرستی گرفته شده است ،و عالوه بر ۶ان ،گویا
اینکه موضوع چراغ و نور در همه ادیان و باور ها وجود دارد ،به شمول ائین زردشتی ،و گویا اینکه ،چون مردمان مناطق
بدخشانات نیز از این دو ائین خیلی ها متاثر هستند ،از این سبب سابقه این سنت را نیز به ان متوصل میدانند .داکـترعزیزهللا
نجیب ،کار شناس ارشد اداره تعلیم و اموزش مذهبی واالحضرت اقاخان برای پاکستان و یکی از پژوهشگران و کارشناسان
معتبرعرصه الهیات شناسی ،به این باور است که سنت ' چراغ روشن' ،به دین و ائین زردشتی ،و ائین مهر پرستی ارتباط
مستقیم نداشته و زاده بینش و تفکر ناصر خسرو است که برای پیشبرد دعوت اسماعیلیسم در اسیای میانه و اسیای جنوبی،
به ویژه مناطق شمال پاکستان بکار برده شده بود .و شاید هم تصوراتی از تنویر گرایــی و مهر پرستی که به نحوی از انحا در همه
ادیان و باورجها به اشکال مختلف حضور دارد ،با خود داشته باشد ،اما در واقعیت امر این سنت به این شیوه اش مختص
اسماعیلیان اسیای میانه بوده و در حقیقت باعث استحکام هر چه بیش تر فرایند دعوت اسماعیلیسم در منطق یادجشـده
گردیده است .دانشمند نامدار ،پروفیسور برتلس ،در سال ١۹٧۶م ،.در همایش بزرگ بین المللی که به مناسبت بزرگ داشت
از هزاره فیلسوف سترگ ،حکیم ناصر خسرو در دانشگاه مشهد برگزار شده بود ،اشتراک نموده و موضوع خیلی ها ّ
بااهمیت
علمی و در خور ستایشی را به مشترکین ان همایش پیشکش نمود که بخشی از ان راسنت ' چراغ روشن' ،در برداشت که روی
تاریخچه پیدایش ان سخنرانی نموده و کمتر با معنا و مفهوم باطنی و معنوی ان تماس گرفت .موضوف در همایش یاد شده در
نگارش مفصل شان این گونه ابراز عقیده نموده است:
"به حدس و گمان من ،مراسم تشریفات سنت ماندگار 'چراغ روشن'  ' ،شب دعوت'  ،و یا هم ' شب چراغ گردان' ،که در
میان اسماعیلیان اسیای مرکزی مورد بازتا ب قرار می گیرد ،دارای سابقه خیلی ها قدیم بوده و در واقعیت طرحی بوده است
حقیقی و بدون تردید به گونه ای دیگر قبل از اسالم و به زمانه های حاکمیت شهاب الدین سهروردی ،بر میجگردد ،و باید
گـفت که این ،تنها نظر و بینش شخصی من است( ".ص  ، )١٠٧ -١۰۸اما پژوهشگر دیگری ،مرحوم شاه خمارف ،ضمن
تحقیق پیرامون تاریخ و فلسفه ائین ' چراغ روشن' ،به نحو دیگری فرموده است که گویا سنت ' چراغ روشن' ،با دیانت زردشتی
ارتباط داشته و الهام از ان گرفته است ،و به گمان اغلب شاید هم تا حدی بر گردد به زمانه های مهر پرستی ،که اثرات ان در
پامیر زمین نیز زیاد محسوس و ملموس است که واژه " پای مهر" ،که به پامیر امروز اطالق میشود نیز از ان زمانه ها مورد
کارجبرد قرار داشته است .موصوف در زمینه اینگونه اظهار نظر می نماید ... " :اما در خصوص ارتباط دادن سنت چراغ روشن با
ائین زردشت ،درست نیست زیرا بر اساس دست اورد های علمی امروز این چنین قضاوت درست نمی اید و هم باید دانست که
دین زردشت هیچگاهی در سرزمین بدخشان و پامیرات مروج نبوده و انچه که امروز به عنوان بقایای اتش پرستی داریم ،همه
مربوط و منوط به کیش قدیم تری است که عبارت از ائین مهر پرستی در برابر ائین زردشتی می باشد( ".ص)١٤۹-١۵۰ .
باید گـفت که سنت چراغ روشن نسبت به هر دین و ائین دیگر ،به اسالم و سنت و تشریفات اسالمی وابستگی کامل تردارد زیرا
پیروان ناصر خسرو من حیث اسماعیلیان شیعه امامی مسلمان ،با همه مسایل دینی شان پا بنـد بوده و تنها تفاوت شان با
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دیگران این است که انها سعی می ورزند تا اسالم را بر مبنای سیاق عقالنی و قرانی اش که به زمان حضرت محمد (ص) ،و موال
مرتضی علی بر می گردد ،مورد پذیرش قرار دهنــدً .
مثال مادامی که متن 'چراغ روشن' ،را که شامل قصاید ،ابیات عرفانی ،و
سروده های داعیان و ّ
حجتان طریقه اسماعیلیسم ،به شمول مناجات ،اشعار و افریده های شخصیت های اسالمی می باشند،
نشان دهنده منبع پیدایش و جایگاه اصلی ان است .از این سبب پیوند دادن سنت چراغ روشن به سایر ادیان و مذاهب کاری
است نابجا و خالف قضاوت پژوهش ها و واقعیت های تاریخی .باید اضافه نمود که در سنت چراغ روشن ،موضوع و مقام '
نـور' ،از مقام و جایگاه اتش قوی تر است .و اگر به سیاق و محتوای قرانی نیز مراجعه کنیم ،دیده می شود که مقام نور خیلیجها
عالی بوده و موقف اتش دارای بینش هالک کننده و سوزاننده بوده و هم وسیله مجازات و توبیخ است .اما واژه ' نـور' و بینش
نور و نورانیت ،درحقیقت هدایت ،راستا ،صراط المستقیم ،تنویر و تمکین و راه نجات و رهایــی است .از این سبب می توان
گـفت که در ' چراغ نامه' ،و بطور عموم در سنت ' چراغ روشن' ،مقام فلسفی نور ،یعنی ' نور خـداوند' ' ،نـور نبی خدا' ،و'نور
امامت' ،از عباره اتش و تصور ان باال تر است .مطابق فلسفه عقالنی همه فرقهجها و به ویژه اسماعیلیسم و سایر مذاهب و باور
ها در میان امت مسلمه ،الزم می دانند که اگر از بینش نور و علوم معنوی و عقالنی برخوردار باشند ،و براه راست و صراط
المستقیم روان باشند ،به گونه بهتر میتوانند به اصل واصل گردند .در این جا بار مجدد می خواهم بینش و نظریات شاه
خمارف را پیرامون ایجاد متن و سیاق چراغ نامه که شاید به چندهـزار سال تاریخ بر گردد ،این گونه می نویسـد:
"شاید دشوار باشد ،از نقطه نظرعلمی و تاریخی بتوانیم نگارنده متن ' چراغ نامه' ،را تعیین نمائیم زیرا سابقه ان به چندین هـزار
سال بر می گردد که بدست امدن خود چراغـدان ها ،قنـدیل ها ،و دیپک ها ،در قبرستان ها که بر اساس کاوش های علمی و
باستان شناسی بدست امده اند ،قدیم بودن این سنت (اگر ً
دقیقا همین سنت چراغ روشن هم نباشد مشابه ان)،را نشان
دهنده است .باید گـفت ک ه این همـه چـراغـدان ها ،و قنـدیل ها درقبـرسـتان هـای مردمـان سکـایــی که زمـانی در پامیـرات و
بدخشانات حیات بسر برده اند ،دریافت گردیده است ".بر بنیاد نظریات و بینش نگارنده های باال ،می توان قضاوت نمود که،
شاید هم تصور چراغ ،تنویر ،بینش روشنایــی ،به قبرستان رفتن ها با داشتن چراغ ،و غیره موضوعی باشد که با پیدایش انسان
و بشریت ارتباط داشته باشد ،زیرا این خود وسیله ای ارامش و سکون فکری و ذهنی بود برای انسان ها و مردمان قدیم ،به
ویژه در مواقع مرگ ومیر و یاد نمودن ارواح گذشتگان شان .ولی بدون تردید سنت ' چراغ روشن' ،نیز منحیث پدیده روبنایــی
عقیدتی در میان اسماعیلیان تنها محصول بینش اسماعیلیسم نیست و هم فرهنگ و زبان ادیان و باورها نیز همواره فرامرزی
بوده است وهیچ دینی نیست که پیشدادی نداشته باشد ،از این سبب می توان گـفت که این هم تصوری است برگرفته از سایر
تصورات و بینش معمول در میان انسان در راستای روشنی و تنویر ،ولی این که چرا گونه موجود را به خود گرفته است ،منوط
است به شرایط و زمانی که این سنت در ان به وجود امده است زیرا همه مراسم تشریفات مذهبی به مثابه ستون فقرات عقیدتی
عملکرد برعقیده ،دارای ویژگی های زمانی و مکانی بوده و برای همیش ثابت نیستند ،بلکه مطابق شرایط زمان و مکان دگرگون
می شوند و گونه می پذیرند ،به ویژه برای اسماعیلیان بعد از سقوط امپراتوری فاطمیان در مصر ،اسماعیلیان اسیای میانه
بسوی تقیه رفتند و سنت ' چراغ روشن' ،یگانه راهی بود در راستای عملجکرد بر طریقه و ائین اسماعیلیسم ،در شیرازه منازل،
حجره ها ،خانه و کاشانه ها ،به نحو مکـتوم و پنهان و دور از انظار دیگران به ویژه انهایــی که محتوای این سنت را به مفهوم
باطنی اش درک کرده نمی توانستند .هر چند شاه خمارف ائین ' چراغ روشن' ،را وابسته به ائین مهر پرستی قبل از اسالم می
داند و اضافه می کند که نگارنده متن ' چراغ نامه' ،شخص ناصر خسرو نمی باشد .او در زمینه این گونه می نگارد " :از انجایــی
که گسترش ائین اسماعیلی دراسیای میانه ،به ویژه در سرزمین پامیر و منطقه بخارا بیشتر از هزار سال حکایه دارد ،از این
سبب پیدایش سنت چراغ روشن نیز می تواند به ان زمان وابسته دانسته شود و هم می توان گـفت که شاید متن امروزی ان بر
بنیاد متون ً
قبال تهیه شده و هدایت داده شده ناصر خسرو برای بار نخست به میان امده و بعـد ها مطابق شرایط زمان و مکان و
نیازمندی های مردمان و پیروان طریقه باطنیه تجدید نظر شده و با شرایط زمان و مکان مورد تطبیق قرار داده شده است .و هم
چون همه سنت های مروج در میان اسماعیلیان اسیای میانه به نام و نشان پیر شاه ناصر خسرو ختم می شود ،از این سبب
سنت فعلی چراغ روشن نیز از همین سبب به نام ' دعوت ناصری' ،مسما شده است .و این ادعا تا حدی هم درست است زیرا،
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بر اساس فرموده شخص ناصر خسرو ،ایشان کـتابی را به رشته نگارش دراورده است که به نام ' مصباح' ،است که در ان در
مورد تن و جان ،و بقای روح بعد از فنای جسمانی ،تصنیف نموده است که در اثر ماندگار خویش ' ،خوان االخوان' ،نیز از
ان یاد اور شده است( ".ص )١۵١-١۵٢ .پروفیسور برتلس ،در اثر شان ' ناصرخسرو و اسماعیلیسم' ( ،مسکو١۹۵۹م،).می
نویسد که" :در واقعیت امر ،سنت ' چراغ روشن' ،در محیط بدخشان به میان امده و در ان جا به شیوهجهای مختلف مطابق
رسم و رواج عقیدتی مردمان مقیم ان جا ،مورد کار برد قرار گرفته است .و اینکه گویا مردمان بدخشان در گذشته ها اتش پرست
بوده اند و سنت چراغ روشن نیز به ان ارتباط دارد ،از ریشه نادرست می باشد .و هم اینکه این سنت با حضور یابی ناصر
خسرو در بدخشان به منظور پیش برد رسالت عقیدتی اش در راستای انتشار و گسترش دعوت اسماعیلی از ان استفاده نموده
است ،نیز تا حدودی دارای شواهد معین نیست .اما باید دانست که ناصرخسرو نشست هایــی را در میان پیروان ترتیب و
تنظیم می نمود که به نام 'مجالس دعوت' ،یاد می شدند .و برخی ها بر این باور هستند ان مجالس دعوت ،بعد ها به ' مجلس
چراغ روشن' ،تبدیل شدند و تا به امروز ادامه یافته است ".واژه های ،چراغ ،دیپک ،قندیل ،فانوس ،سراج ،مصباح ،و
غیره به نحو دیگری در زبان التینی نیز جای دارند و به نام ”“Lampasیاد می شود ،و به همین سان در زبان های اروپای
باختری و خاوری ،نیز کارجبرد دارد و بینش ان در واقعیت امر میان همگان هم مشترک است و هم دارای هدف و غرض واحد
بخاطر تنویر و ارتقای سطح معنویت و روحانیت در میان انسان های مختلف باورمند به هر دینی و هر ائینی که خود انتخاب
نموده است .بینش چراغ در حقیقت در فرماسیون اقتصادی و اجتماعی دوره سنگ ،بر می گردد که قندیل هایــی از سنگ
ساخته می شدند و بعد چربی و روغن را در داخل انها گذاشته می شد و برای مقصد و مرامی که در نظر داشتند ،از ان استفاده
می نمودندً .
مثال در مصر و یونان باستان به قبرستان ها می رفتند ،درانجا قندیل های ساخته از سنگ را می دیدند که به
شکل ،پرنده ،باز و ماهی ،همانند بوده و بعد ها این فرهنگ به سرزمین خراسان وسرزمین ایران امروزی نیز سرایت کرد و راه
خود را قدم به قدم بسوی اسیای میانه ،افریقا ،روم و غیره  ،در نتیجه مهاجرت ها و پناهگزینی های جبری و قصدی ،و یا هم
رضامندانه ،به راه پیمایــی خود ادامه داد.
داستان سرایان و قصه پردازان معروف و مشهور پیرامون زندگی حضرت محمد(ص) ،و کار کرد هایش حرف هایــی دارند و می
گویند زمانی که در مدینه مسجدی به نام ' مسجد نبوی' ،ساخته شد ،شرایط زندگی انقدر درست نبود و انحضرت بخاطر تنویر
ان از برگ درختان استفاده می نمود تا روشن باشد و بعد ادای نماز کنند .قرتوبی( ،وفات ۶٧١ھ .ق١٢٧٢/.م ).در اثر خویش '
تعریف االنساب'( قاهره١۹۸٧م ،.ص )،٢۵٢ .می نویسـد که یک تن از بازرگانان سـوریه به نام ' تمیـم الدهـاری'( ،وفات ٤۰ھ.
ق۶۶۰/.م ،).یکـدانه چراغدان را که مملو از روغن حیوانی بود به مدینه اورد و به مسجد نبوی هدیه نمود.
ّ
روشن نمودن ان چراغ در مسجد در ان زمان منحیث یکی از خوب ترین رویـداد هــا به نظر می رسید و هم باعث مسرت حضرت
محمد(ص) ،نیز گردیده و این اقدام بازرگان موصوف باعث شد تا رسول خدا به وی لقب 'سـراج'  ،را اعطــا فرماید .در کـتاب
"الکــافی" ،امـده است ،زمـانی که حضرت امام محمـد باقر (وفات ٧٣٣م١١٤ /.ھ .ق ).دیده از جهان فروبست؛ پسر شان،
حضرت امام جعفر صادق ،هدایت دادند تا در منـزل شان چراغی ویـژه روشن گـردد .به همین سان این سنت در هنگـام وفات
حضرت امام جعفـر صادق (وفات ٧٦۵م١٤٨ /.ھ .ق ،).نیز به مشاهده گذاشته شده بود .و بدون تردید این فرایند خود بر
اسماعیلیان اسیای مرکزی نیز اثر گذاشته است ،زیرا پیر ناصرخسرو خود از همه امور و مسایل استان امامت به شمول سنت
های معمول و مشهور درگاه امامت اگاه گردید .گـفته میشود که شخصی به نام "تاج مغـل" ،که بدخشانی االصل بوده است
برای رئیس خان که از خانواده و قبیله " توره خان" ،منطقه گلگت بوده است پناه میجدهد ،و بعـدها به نسبت عمیق تر شدن
مناسبات میان این هر دو ،رئیس خان به کیش اسماعیلی میجگرود ،و تاج مغل ،دخترش را در عقد نکاح رئیس خان در می
اورد ،و رئیس خان روی دالیل نا معین ،تاج مغل را به حمله بر مناطق مختلف عالقه جات شمالی پاکستان ترغیب می نماید
که در نتیجه مناطق :چترال ،یاسین ،کوهستانهای غـذر و پونیال ،در اختیار تاج مغل قرار می گیرد .مادامی که تاج مغل داخل
منطقه گلگت شد ،در ان زمان توره خان حاکمیت گلگت را بدوش داشت ،و چون در برابر مهاجمین تاب نه اورد ،از این
سبب برای شان نه تنها تسلیم شد ،بلکه به کیش و ائین شان نیز مشرف گردید .و باید گـفت این زمانی بود که عقیده و باور
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اسماعیلیسم به گونه گسترده ان در این مناطق بر اساس مساعی همه جانبه و فراگیر تاج مغل ،پهن گردید و مردمان قدم به
قدم به عملکرد بر طریقه و عقیده شان بر بنیاد پالیسی خلفای فاطمی و به ویژه امـوزه هـای مانـدگار پیر سترگ ،سید شاه
ناصرخسرو ،روی اوردند .گـفته می شود که تاج مغل از طریق کوه های دشوارگذر پامیر ،به منطقه سینکیانگ چین ،که در ان
زمان به نام ترکستان بزرگ یاد می گردید ،رهسپار شد و در ان جا نیز به دعوت اسماعیلیسم ادامه داد .تاریخ نگاران در نگارش
های شان می نگارند که ،قلمرو حاکمیت اسماعیلی در زمان این شخصیت فعال که خود عامل اصلی این همه کارکردها بود،
الی ترکستان بزرگ ،به شمول سینکیانگ امروز ،غرب افغانستان الی استان هرات باستان ،جوزجانان ،که شامل شبرغان و
حومه ان می شود ،والیت غور ،مناطق جنوب شرق چترال و گلگت ،الی مرزهای هندوستان ،منطقه یفتل بدخشان
افغانستان ،به شمول راغ ،درایم و منطقه سر گیالن"سرغیالن" ،امروزی در بدخشان را در بر می گرفت .و هم ابراز نظـرهای
خیلی زیادی وجود داشته و حاکی از ان هستند :مادامی که سنت "چراغ روشن" ،هنوز در مرحله ابتدایــی و نخستین خویش
قرارداشت ،این تاج مغل بود که باعث گسترش و مروج سازی این سنت در میان مردمان زیر حاکمیت و قلمرو او گردید .برخی
ها را عقیده براین است که سنت چراغ روشن برای مدت های زیادی تنها برای فرد متوفا بکار برده می شد ،و هنوز دعوت بقا
شامل ان نبود ،اما برخی ها این سنت را با مراسم چهاردهم شعبان "شب برات" ،به مغالطه می گرفتند و از این سبب پیروان
پیر ناصرخسرو نام این سنت را به "چراغ روشن" ،تبدیل نمودند تا از سنت " فاتحه چراغان" ،که در میان اسماعیلیان اسیای
مرکزی به نام شب برات یاد می شد ،تشخیص و جدا دانسته شود« .شعبان» ماه هشتم از ماه های قمری است که بعد از ماه
رجب و قبل از ماه رمضان قراردارد .جمع ان« شعبانات» و« شعابين» است .اين نام از ريشه «شعب» گرفته شده که هـم بر
جايــی و افتراق و هم بر فراهم امدن و اجتماع داللت دارد .بعضي از اهل لغت گـفته اند «اين واژه از اضداد است» ولي ديگران
ان را از باب اختالف لغات دانسته اند .واژۀ « َشعب» به معنی امت و قوم نيز ازهمين ريشه گرفته شده است .چنان که خداوند
فرمودَ « :و َجع َـ ُ
لناکم ُش ُع َوب ًا َو َقبا ِئ َل َو...؛ شما را از امت ها و قبيله ها قرار داديم» .وجه نام گذاری شعبان ،طبق روايتی از
پيامبراکرم (ص) ان است که خير بسيار(ماه رمضان) از ان منشعب می گردد ،و نيز گـفته شده« :چون شعبه های رحمت خدا
در ان بسيار است ،شعبانش نامند» يا به جهت انکه روزی بندگان خدا در اين ماه بسيار منشعب می شود و حسنه مضاعف می
گردد .اما عرب جاهلی چون در اين ماه برای پيدا کردن ابشخور ،يا به منظور غارتگری ،پراکنده و منشعب می شدند ،اين را
ً
معموال ان را «شعبان
وجه تسميه شعبان پنداشتند .از جهت عظمت و اهميت اين ماه که در مقدمه ماه مبارک رمضان قراردارد،
المعظم» تعبير می کنند .ما می توانیم معنی و مفهوم واقعی این مناسبت را در سروده زیر مشاهده کنیم:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
ان «شب قدر» که اين تازه « براتم» دادند
انگونه که گـفته امدیم ،دانسته شد که سنت چراغ روشن در ابتدا دارای شکل واحد برگزاری بود و تنها برای شخص متوفا برگزار
می گردید ،اما بعـدها شاخه های دیگری نیز به ان پیوستند ،که می توان از دعوت فنا ،دعوت بقا ،دعوت صفا ،و دعوت رضا،
یاد اور شد ،و الزم است دانسته شود که امروز دعوت صفا و دعوت رضا ،دیگر در مراسم تشریفات "چراغ روشن" ،حضور برای
برگزاری ندارند و مورد مشاهده قرار نمی گیرند .باید گـفت که سنت "مجلس حیاتی" ،در میان جماعت اسیای جنوبی ،به ویژه
جماعت خوجه ،نیز از سنت چراغ روشن سرچشمه می گیرد ،به این دالیل که تاریخ و سبقه این جماعت نسبت به سنت
جماعت اسیای میانه خیلی ها ،نزدیک است ،و لی سنت ناصرخسرو بیشتر از هزار سال سابقه دارد ،از این سبب پیرهای
جماعت خوجه نیز مشابه این سنت را از ناصرخسرو گرفتـه اند و دقیق تر این است که "مجلس حیاتی" ،در زمان حضرت امام
سلطان محمد شاه ،بر بنیاد درخواست جماعت اسیای جنوبی به اجرا در اورده شد و مورد مشاهده قرار می گرفت .در اثر
" ،Major J. Biddulphتبار های هندوکش" ،سال ١٩٧٧م،.درصفحه ،١٢٣اش می نگارد که" :در شب برگزاری مراسم چراغ
روشن ،در میان مردمان کوهستانات بدخشان افغانستان و سایر مناطق پامیر ،شخصیت روحانی واجب االحترام این اقوام که
به نام "خلیفه" ،یاد می شود و از خالفت و نیابت گرفته شده است ،به منزل نو رفته در خاک امده ،و بخاطر ادای احترامش
خوراک تهیه و تدارک دیده می شود .خلیفه لقمه ای از خورک را در دهان خود نموده و بعد دیگران که در صحنه حضور دارند
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موصوف را همراهی می کنند .بعد همه مراسم که عبارت از خوانش چراغ نامه ،تاب دادن فتیله ،تهیه و تدارک روغن ،و خوانش
سایر ضروریات در فرایند شب هنگام ادامه پیدا می کند " .نویسنده ها ،دانشمندان ،شعـرا و نظم نویسان اعصار مختلف،
پیرامون سیرت رسول اکرم ،و نورانیت وی در راستای هدایت عالم بشریت ،و قایل شدن ارزش به نورانیت او و اهل بیت اش،
همواره افریده هایــی دارند که در وصف نورانیت انحضرت چیزهایــی را به گـفتار نشسته اندً .
مثال "اکبر ابادی" در اثر خویش
"سیر منظوم" ،هم در مورد پیامبر خدا و هم ّ
اهمیت نورانیت" ،چراغ" ،و "قندیل" سخنانی داشته اند و هم سروده ای دارند که
در وصف نور و نورانیت ،و هم اینکه به گونه نمادین شخصیت نورانی انحضرت را بازتاب داده اند .باید گـفت که سنت چراغ
روشن با سنت مهرپرستی و سنت دیانت زردشتی دارای پیشینه تاریخی همسان نبوده و نمی توان انها را از یک منبع و سرچشمه
دانست ،زیرا در قدم نخست زردشتی ها ،اگر فردی در خانواده شان وفات می یافت ،جسد وی را الی سه روز به گور نمی
سپاریدند و حتی بـرای مـدتی نگاه می داشـتند و بعــد ها ان را به تپـه های بلنـدی انتقال داده و مـی گذاشتـند تا طعمۀ الشخوران
گردد .و یا هم درهنگام بهار ،خزان و به ویژه زمستان صندوق های بسیار بزرگی می ساختند که جسد یک انسان بطور ایستاده،
با پاهای گسترانیده و دستان باز می توانست در ان جاگیر گردد .جسد را می گذاشتند و الی فصل بهار نگهداری می نمودند ،زیرا
در زمستان الشخواران پیدا نمی شدند و هم اگر جسد خیلی ها خشکیده می شد ،از این سبب باید در بهار زیر باران می
گذاشتند تا نرم گردد ،و حتی اثرات باران باید در گوشت ،پوست ،خون و استخوانش نفوذ می نمود  ،نرم می شد و هم در
همان وقت است که سر و کله الشخواران پیدا می شد و بعد جسد را به تپه بلندی می بردند و می گذاشتند تا مورد طعمه انها قرار
گیرد ،و ثوابی را که از ان در نظر داشتند برای انها میسر گردد .این خود ً
کامال با سنت اسالمی در هماهنگی قرار نداشته و از
این لحاظ باید گـفت که سنت چراغ روشن دارای ویژه گی های سنت اسالمی بوده و از جای و منبع دیگری ظهور نکرده است.
مراسم تشریفات "چراغ روشن" ،در سیاق و متون مواریث فرهنگی و باورهای دینی اسماعیلیان اسیای مرکزی ،به گونه ژرف
ریشه داشته است .این رسم با سنت ماندگار ناصرخسروّ ،
حجت خراسانّ ،
سیاح معروف ،فیلسوف نامدار ،حکیم و دانشمند
بی بدیل ،و خادم استان امام و خلیفه فاطمی ،حضرت امام مستنصرباهلل ،ارتباط گسست ناپذیر دارد .روح و روان دعوت
ناصرخسرو ،در قرائت نامه های ناهمگون و کـثیری که برخی از قسمت های این سنت یاد شده را در بر می گیرد ،و به نحو
شایسته بازتاب می گردد ،به نام "دعوت ناصری" ،و یا به گونه ساده "دعوت" ،یاد می شود .سنت "چراغ روشن" ،در فراز و
فرود سـده ها ،در خدمت دو هدف معین و سترگ انسانی قرار داشته است :اول ،از دیدگاه تاریخی ،وسیله ای بوده است برای
پیرها و داعیان جماعت اسیای مرکزی د ر راستای گسترش و استحکام شیرازه های دینی در میان جماعت ناهمگون در مناطق
کوهسار ،و کوه پایه های پامیر و بدخشانات وابسته جغرافیای سیاسی ،افغانستان ،تاجیکستان ،عالقه جات شمالی پاکستان
و منطقه ترکستان تاریخی ،سنکیانگ فعلی واقع در سرزمین پهناور جمهوری خلق چین .دوم ،از دیدگاه فرهنگ عقیدتی،
جماعت و باورمندان را در امر حفظ و نگهداری اتحاد و هویت تاریخی و عقیدتی جماعت در ادوار مختلف تاریخی ،فراز و فرود
زمانی ،مکانی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ،توانمند و معتقـد با واقعیت های ائین و کیش باطنی ساخته است .در دل این
سنت ،نیایش و ذکر افریدگارعالمیان ،و ستایش سرور کائنات ،رسول اکرم(ص) ،و امامان ،و انجام دعا و ثنا به استان نیروی
زوال ناپذیر یزدانی و طلب استدعا و یاری از نیروی ماندگار و بی نیاز در مراحل زمانی با ّ
اهمیت در زندگی انسان ها ،و کافه
بشریت ،جهت رهایــی از دشواری ها ،مصیبت ها و االم می بوده و مزید بران سنت یاد شده وسیله ای است در امر اندیشیدن
روی معانی و اهداف تنویرگرایانه و متوازن زندگی مادی و معنوی در این کائنات و روز موعود ،مطابق هدایت قران مجید ،اموزه
های حضرت محمد(ص) ،و هدایات امامان زمانه ها ،می باشد .اصطالح "چراغ روشن" ،در واقعیت امر ترجمه عبارۀ عربی
است که مفهوم"سراج منیر" ،که معنی لفظی و واژه ای ان "چراغ روشن" ،بوده و در حقیقت واژه قرانی است که در ختم سوره
َ َ ً َ َّ ْ
ّللا ِب ِإذ ِن ِه َو ِس َر ًاجا م ِن ًيرا (" )٤٦:٣٣و
 ٣٣ایت  ،٤٦به حیث صفت و کنیه ی حضرت محمد(ص) ،ذکر شده است .ود ِاعيا ِإلى ِ
مردم را به فرمان خدا بسوی او بخوانی ،و چراغی تابناک باشی" .همچنان این اصطالح با ایت نور که در سیاق ان پیرامون
ٌ
"نورعلی نور" ،سوره  ٢٤ایت  ٣۵و سایر ایاتی که بر مؤلفه نور و فروزندگی داللت می کند ،نیز در ارتباط است .انگونه که در ایه
زیر مشاهده می نمائیم:
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ْ
ْ
َّ ُ
ّللا ُن ُور َّ
ض َم َث ُل ُن ِور ِه َك ِم ْش َك ٍاة ِف َيها ِم ْص َب ٌاح ال ِم ْص َب ُاح ِفي ُز َج َاج ٍة الز َج َاج ُة َك َا َّن َها َك ْو َك ٌب ُد ّ ِر ٌّي ُي َوق ُد ِمن َش َج َر ٍة م َب َار َك ٍة
ات َو َاال ْر
الس َم َاو
ِ
ِ
َ ْ ُ َّ َ ْ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ ٌ َ َ ُ َ ْ َّ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ
اس
زيتَّو ِن ٍة ُ ّال ش َر ِقي ٍة وال غر ِبي ٍة يكاد زيتها ي ِضيء ولو لم تم َس ْسه نار نور على ن ٍور يه ِدي ّللا ِلن ِور ِه من يشاء ويض ِرب ّللا االمثال ِللن ِ
َو ُ
ّللا ِبك ِل ش ْيءٍ َع ِل ٌيم ()٢٤:٣۵
"خدا نور اسمان ها و زمین استَ .م َث ِل نور او چون چراغدانی است که در ان چراغی باشد .ان چراغ درون ابگینه ای و ان ابگینه
چون ستاره ای درخشنده .از روغن درخت پربرکت زیتون که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد .روغنش روشنی بخشد
هرچند اتش بدان نرسیده باشد .نوری افزون بر نور دیگر .خدا هر کس را که بخواهد بدان نور راه می نماید و برای مردم مثل ها
می اورد ،زیرا بر هر چیزی اگاه است )٢٤:٣۵( ".این بینش با شیوه های تمثیلی و کنایه های ناهمگون در ارتباط با بازتاب نور،
در همه فرایند این سنت گسترش یافته است .پروسه تنویر چراغ چنین دانسته می شود که بر مال کننده تایید مجدد اصول و
قواعد نور یزدانی است که در سلسله جاویدان بینش و تصور امامت در کلیت امر ،به توضیح وتفسیر گرفته شده است .یکی
دیگر از جهات با ّ
اهمیت مراسم تشریفات چراغ روشن ،با بسا گونه های اجراات ،مشاهدات ،و کار کرد های عام مشابه دیگر
منوط به دنیای اسالم ،مانند بینش و تصور قربانی که سنت حضرت ابراهیم علیه ّ
السالم ،را در پـی دارد و باعث افرینش اسباب
نزدیک شدن و قربت باورمندان به سلسله جاویدان و ماندگار امامت با تصور قرانی اش می شود ،نیزعمومیت دارد .در اصل
این سنت در فرایند عملکرد روی پارسایــی ،ایثار و فداکاری مؤمن اصرار می ورزد ،انطور که در کالم هللا مجید ارشاد شده است.
َ
ُ
َ َ َ َّ َ ُ
َ
ّللا ل ُح ُوم َها َوال ِد َم ُاؤ َها َول ِكن َي َنال ُه َّالت ْق َوى ِم ُنك ْم (" )٢٢:٣٧گوشت و خون این شتران شما به خدا نمی رسد .انچه به او
لن ينال
می رسد پرهیزگاری شما است .)٢٢:٣٧( ".این ایه قرانی ،ما را به بینش و اندیشه ژرف وا می دارد تا بدانیم که خداوند هرانچه را
که در عالم ظاهر انجام می دهیم هدایت فرموده است اما ،بدون تردید دارای تصور باطنی هم است و اگر ما ان را نمی شناسیم
و به ژرفای ان مغروق نشویم ،در حقیقت یک بخش عظیم کاری ،فکری ،عبادت و نیایش ما نیمه باقی می ماند .یعنی اینکه اگر
نیایش ها و عبادات رچوالستیک " مراسم نمایشی و نمادین" ،ما با سیاق و محتوای باطنی ان که در واقعیت در امر ساختار
شخصیت معنوی و روانی انسان ها  ،در مطابقت قرار نگیرند و نقشی را بازی کرده نتوانند ،در انصورت مطابق تعبیر و تفسیر
ایه مبارکه باال ،به همگان باید روشن گردد که خداوند تنها به بازتابجهای زبانی و عباره های لفظی ما قدر و قیمت قایل نبوده ،
بلکه انچه باعث اسباب تغیر و تعویض بینش ما از گرایش منفی ،کاستی ها و نا رسایــی ها ،بسوی شناخت معرفت و حقانیت
زندگی معنوی و بشری گردیده و ما را من حیث انسان معتقد ،باورمند ،متقی و پرهیزگار ،در میان امت مسلمه معرفی نماید،
بیشتر نیاز داشته و مورد تقدیر و تکریم قرار می دهد .انهایــی که به سیاق قران کریم باز می گردند ،خیلی ها نادر سعی می ورزند
تا ژرفای معنی و مفهوم ان را مطابق دانش زبان و ادبیات عربی که همواره مانند سایر زبان های زنده جهان در تغییر و دگرگونی
است ،به شناسایــی گیرند و از مفاهیم ایات محکمات و متشابهات ان خویشتن را اگاه سازند ،و بعد تاریخی ،شرایط زمان و
مکان ظهور دین و عقیده در نظر داشته باشند و بعد ان در تحقق و تطبیق ان در زندگی روزمره خویش ،داخل اقدام علمی و
عملی شوند ،انگونه که در ایه زیر ،همه انسان ها و باورمندان را به شناخت افرینش کائنات مطابق علم عقلی و نه نقلی ،قدم
مثبت و اگاهانه بردارندً .
مثال در این ایه مبارکه بسا مطالب نه تنها در مورد بینش چراغ و روشنی توضیحات می دهد ،بلکه
الس َماء ُب ُر ً
پیرامون نحوه کارکردها و اجرای وظایف انها نیز ما یان را به تفکر و تعقل فرا می خواندَ .ت َب َار َك َّال ِذي َج َع َل ِفي َّ
وجا
َو َج َع َل ِف َيها ِس َر ًاجا َو َق َم ًرا م ِن ًيرا یعنی" بزرگوار ان خدایــی که در اسمان برج ها را مستقر داشت و در ان چراغ روشن ،خورشید و
ماه درخشنده و تابان را روشن ساخت" ( )٢۵:٦١مراسم تشریفت سنت چراغ روشن در طریقه شیعه امامی اسماعیلی همانند
سایر جمعیت های مذهبی بخاطر التماس و دریافت برکات و بازتاب اظهار سپاس و شکران و جستجوی ارامش و سکون ،و
بخاطر پیشکش دعائیه ها به روح و روان فرد متوفا و بخاطر نجات و رهایــی خودی از دشواری هایــی که در شرایط و زمان دشوار
به گونه های ناهمگون عرض وجود می کنند ،صورت می گیرد .بسا از این مراسم با گذشت زمان در شیرازه سـیاق ویژه فـرهنگی،
تاریخی و جغرافیای سیاسی منحیث سنت بعد از مراسم وابسته به خاک سپاری و تشییع جنازه ماننـد مـراسم" ،ثمر" و
"زیارت" ،در سنت جماعت اسیای جنوبی ،انکشاف یافته است .یکی از نمونه های این چنین مراسم در میان جماعت اسیای
مرکزی ،سنت "چراغ روشن" ،است .امام وقت ،حضرت شاه کریم الحسینی ،در تعلیقه یازدهم جوالی ٢٠٠٩م .خویش ،به
داکتر نصرالدین شاه پیکار

118

اداره نشرات سیمای شغنان

مناسبت زاد روز امامت در زمینه چنین ارشاد فرمودند" :من با ّ
مسرت فراوان و ویژه می خواهم جماعتم را اگاه سازم که متن
مشترک "چراغ روشن" ،را که جزعمل کرد مراسم تشریفات وابسته به تشییع جنازه و خاک سپاری اعضای متوفای مربوط به
سنت ناصرخسرو است ،برای رعایت و مشاهده این رسم تصویب نمودم .این متن مشترک تعویض کننده همه ان متونی است
که تا کنون از انها کار گرفته می شد و بازتاب دهنده اصول بنیادین طریقه ما ،یعنی مرکزیت امامت موروثی جستجوی فردی بر
مبنای هدایت امام زمان و تعهدات تاریخی ما در برابر بینش یک بشریت واحد و زندگی مشترک می باشد".
سنت چراغ روشن ،در سنت و مواریث فرهنگی وعقیدتی اسماعیلیان اسیای مرکزی ریشه ژرف داشته و برای سده های متمادی
توسط پیروان سنت ناصرخسرو رعایت گردیده است .جماعت وابسته به این سنت متشکل است از :جماعت بـدخشان
افغانستان ،بـدخشان تاجیکستان ،بـدخشان عالقه جات شمالی پاکستان ،ترکستان چین ،و سایر مناطق کوهسار می باشد.
سنت یاد شده جماعت اسماعیلی ،پیرها ،داعیان و ّ
حجتان را در راستای گسترش و استحکام باورهای دینی ،عقیدتی و
اجتماعی ،و حفظ و نگهداشت اتحاد و اتفاق به شمول هویت عقیدتی مردمان مناطق یاد شده را در شرایط خیلی ها ادبار
تاریخی ،یاری رسان و ممد بوده است .در سنت اسماعیلیان اسیای مرکزی ،اصول و قواعد مراسم تشریفات مذهبی بر مسایل و
بینش ظاهری ان اولویت بیتشر دارد ،زیرا این روش پارسایــی است که کارکردهای مبنی بر ان مورد پذیرش قرار می گیرند و
امیدها ،تحقق می یابند .از این سبب ،امامان شان در زمانه ها همواره سادگی و بی االیشی را در همه شئون زندگی مذهبی و
تشریفات سنتی مورد ترغیب قرار داده و از متحمل شدن مصارف سنگین و گزاف که تا حدی خود نمایــی و تظاهر نیز است ،منع
قرار داده اند .در سیاق قران عظیم الشان همواره می خوانیم که خداوند تبارک وتعالی هرگز میل ندارد تا بر باورمندان فشار وارد
شود و با دشواری ها سر دچار شوند ،بلکه همواره باید سهولت ها را بیافرینیم ،زیرا افرینش سهولت برای خود و دیگران نیز
یکی از شیوه های رحمت و برکات است .این ارزش ها باید تشویق و ترغیب شوند و مورد حمایه قرار گیرند و خانواده ها را باید از
روبرو شدن با دشواری ها و مشکالت هنگام مراسم عزا داری و مغمومیت و اندوه نجات دهیم .رسم چراغ روشن در کلیت خویش
بعد از ختم مراسم تکـفین و تدفین ،در شب سوم وفات فرد مطابق امکانات دست داشته ،مورد رعایت قرار می گیردً .
بعضا
دیرتر هم صورت می گیرد ،اگر خانواده ها امکانات مادی ان را نداشته باشند .با وصف انکه این سنت در میان همه جماعت
وابسته به سنت ناصرخسرو یکسان است ،اما بازهم گـفته می شود که این رسم در میان جماعت بدخشان تاجیکستان ،بعد از
وفات فرد در شب دوم مشاهده می شود .قابل یاد اوری است که برپایــی سنت و رسم چراغ روشن برای نوزادان ،مجاز دانسته
ً
معموال به
نه شده است .این رسم در منازل خانواده های عزادار و ماتـم دیده بعد از ختم دعای شام به اجرا در اورده می شود که
نام "دعوت فنا" یاد می شود .سیمای مرکزی این سنت را ،شکل ظاهری ان که شامل خوانش چراغ نامه ،ایاتی از کالم هللا
مجید ،فرایند استدعا ،تضرع ،زاری ،التماس و بازتاب ابیات عرفانی ،از قبیل مدح خوانی ،قصیده خوانی که توسط مدیحه
خوان که بعضا به گونه ّ
سنتی ان را "مـداح خـوان می نامند" ،و خلیفـه هـا به خوانش گرفته می شـود ،تشکیل دهنـده است .متن
"چراغ نامه" ،بازتاب دهنده مرکزیت بینش و تصور امامت ،اصول و قوانین عملکرد بر طریقه و عقیده در فرایند پژوهش های
فردی ،مبنی بر هدایت امام زمان و ارزش یابی ای که طریقه اسماعیلی از بینش قرانی در مورد تصور بشریت واحد دارد ،می
باشد .مادامی که فرایند رعایت و مشاهده چراغ روشن ،در شیرازه زمانی معین که برای خوانش چراغ نامه در نظر گرفته شده
است ،به پایان می رسد ،اشتراک کننده ها به گونه عادی و خود مانی به مدیحهجسرایــی ،خوانش قصیده ،نعت ،منقبت و
اناشید (قصاید وسروده های اسماعیلیان شرق میانه  ،به ویژه جماعت سوریه) هستند ،اقدام می ورزند .زمانی هم بود که
حضرت امام سلطان محمد شاه  ،در اواسط سال ١٩٢٠م ،.متن تصویب شده چراغ روشن را به جماعت اسیای مرکزی ،به
ویژه به مناطق عالقه جات شمالی پاکستان و از ان طریق به سایر نقاط اسیای مرکزی توسط نماینده ویژه خود فرستادند ،اما به
نسبت موجودیت دشواری های ناشی از نبود وسایل مفاهمه و گـفتمان مستقیم ،به شمول سایر مؤلفه های وابسته به اوضاع و
احوال ان زمان موجود در میان جماعت ،و مقاومت برخی از افراد و اشخاص دارای صالحیت و اختیار در میان مردم ،به ویژه
انهایــی که منافع فردی و خانوادگی شان را در خطر می دیدند ،متن یاد شده جنبه عملی را به خود نگرفت و پیرها و خلیفه
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همواره بر اساس کارکردهای سنتی و سابق و استفاده از متون سابقه و کهن دست داشته شان استفاده به عمل می اوردند ،که
این مسئله خود قابل پرسش بوده و در حقیقت عدول از بینش امامت موروثی و ادای بیعت به امام و تصور امامت است.
فشـرده ای پیرامون دیـدانـداز تاریخی و سنتی "چراغ روشن" :انگونه که گـفته امدیم ،سنت چراغ روشن در همه مناطق و
جغرافیای سیاسی ای که اسماعیلیان و پیروان پیر ناصرخسرو حیات بس می برند ،به مظاهره و مشاهده گرفته می شود .در
مناطق عالقه جات شمال پاکستان ،تعمیل کننده های این سنت ،تکه سفیدی را روی زمین می گذارند و چراغی را روشن می
سازند که روغن ان از چربی حیوان ذبح شده به مقصد ّمعین چراغ روشن که ان را ً
بعضا "دعوتی" ،می نامند ،روشن می گردد،
و تا زمانی که این چراغ روشن است ،برای سایر روشنی ها و چراغ ها اجازه کارکرد و فعالیت داده نمی شود و خالف تصور و
بینش ماهوی این سنت به شمار می رود .مادامی که فتیله مخصوص این مراسم را تهیه و تدارک می بینند ،در این هنگام ایاتی از
قران مجید به خوانش گرفته می شوند و سایر کارکردهای مورد نظر نیز تعمیل گردیده و فتیله با روغن تهیه دیده شده از چربی
حیوان ذبح شده برای مقصد یاد شده ،با تیل روغن نمناک گردیده و بعد روشن می گردد تا به سوختن اغاز نماید و در روشنی
ان ،سایر امور به اجرا در اورده می شوند .در این هنگام قاضی و یا شخص اغازکننده در برابر خلیفه ایستاده می شود و به
خوانش درود و صلوات اغاز گر می شود و دیگران نیز ب ا او به گونه مشترک تکرار می نمایند .چراغدان در مقابل خلیفه با سنت
تکراری سه بار بر زمین گذاشته می شود .این خود بازتاب دهنده بینش توحید یعنی یگانه بودن خداوند تبارک وتعالی ،واحد
بودن چراغ یزدانی و نور مبین و جاویدان ،و رابطه سه گانه ،یعنی رابطه با خداوند ،با حضرت محمد(ص) ،و با امام زمان که
وصی و سخنگوی پیامبر است ،می باشد .عالوه بر ان ،از سیاق کاری و متون جماعت افغانستان و تاجیکستان دیده و دانسته
شده است که در ان جا ،ظرفی را که در ان کارد خورد ،گندم نیمه ارد شده َ
"،دلـده" ،کمی هم نمک نرم شده ،با مقداری پنبه
قرارداده شده است بدست قاضی داده می شود و بعد ان را با خوانش درود و صلوات در پیش روی خلیفه قرار می دهد .در این
هنگام خلیفه از جای خود برخاسته و سایر اشتراک کننده ها نیز از ایشان پیروی نموده و همگان به پا می شوند و  ٢٧بیتی را از
چراغ نامه ،با اهنگ َ
کورس به خوانش می نشینند .گوسفندی را که برای مقصد ذبح تدارک می بینند ،نباید الغر و ضعیف باشد
بلکه باید دارای نیرو و ظرفیت چربی باشد تا از یک طرف باعث روشن نگهداری بیشتر چراغ گردیده و از جانبی هم به فرایند و
مراسم سنت یاد شده ادای بی احترامی نه شده باشد ،و هم بر بنیاد عقیده و باور پیشدادیان ما ،گـفته می شود که انچه را که در
راه خدا  ،دین و عقیده اختصاص می دهی ،باید از همه بهتر و شایسته باشد .اما در این قسمت می خواهم به عرض رسانم که،
حتی اسماعیلیان ما نیز هنوز روی ظواهر مسئله تاکید می ورزند زیرا از فرهنگ میحط پیرامون متاثر هستند و تاکید شان بر این
است که گوسفند مورد نیاز برای دعوت ،باید هم که چاق باشد و از نیروی فزیکی و جسمانی قوی تری برخوردار باشدً .
عقال می
پذیریم که باید هم چنین باشد تا از دیدانداز اجتماعی و فرهنگی در نزد دیگران احساس کمبودی نکرده باشیم ،اما اگر از
دیدگاه معنوی و عینی به اندیشه نشینیم .این هم یک نوع حرص و از است که گردانندگان دعوت یاد شده را وا می دارد تا در
مورد برکت بیشتر گوسفند فربه به اصرار نشینند تا منافع و اشتیاق اشتراک کننده ها نیز را در نظر گیرند ،در صورتی که نزد
خداوند بینش گوسفند فربه و یا الغر ،هردو دارای هیچ گونه ّ
اهمیتی نیست ،زیرا انگونه که در قران کریم امده است که
گوشت ،پوست و روغن این حیوانات شما به خدا نمی رسند ،بلکه انچه که به خدا می رسد و از شما مشکور خواهد بود ،تقوا و
پرهیزگاری شما به شمول نیت تان خواهد بود که در برابر این عمل ظاهری انجام می دهید ،بدون تردید حایز ّ
اهمیت بیشتر می
باشد .گوسفند وضو داده میشود ،بعد خلیفه کمی نمک نرم شده را در دست چپ خویش قرار داده و ان را کمی می فشارد تا نرم
تر شود ،و در دست راستش کارد ریزه است که فردی در اختیارش می گذارد و بعد با کارد نمک را ریزه نموده و با مقداری از
گندم نرم شده مخلوط ساخته و به دستیار خود می دهد تا به گوسفند دعوتی بخوراند .در این وقت خلیفه به خوانش تکبیر
اغازگر می شود و دستیار خلیفه رویش را بسوی قبله دور داده و به ذبح نمودن گوسفند ،اغاز می نماید .بعد ان ،خلیفه پنبه را
گرفته و بعد از تماس با پیشانی ،به تابیدن ان اغاز می کند تا فتیله ای ساخته شود ،و ان را در اطراف انگشتانش پیچانده و بعد
از تکمیل شدن ،به پارچه های خورد و ریزه تقسیم می نماید .بعد دستیار خلیفه فتیله های داخل روغن را گرفته و کمی می
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فشارد تا روغن کمتر شود و برای روشن شدن اماده گردد .باید گـفت که چراغدان م ً
عموال از سنگ ویژه ای ساخته میشود که
"سنگ سنگلیج" یاد شده و در اصل از "سنگ مرمر و رخام" ساخته می شود که رنگ ان نصواری و یا تیره گون می باشد.
اخر سخن :برای همه وابستگان سنت ماندگار پیر سید شاه ناصرخسرو ،داعی بزرگ و ّ
حجت خراسان که اختیار و صالحیت
کاری و دعوت اش ،از استان و مقام حضرت امام مستنصرباهلل سرچشمه گرفته است ،اشکار و تفهیم است که مراسم تشریفات
و سنت "چراغ روشن" ،که در ابعاد تعابیر وتفاسیر ،ظاهری و باطنی اش بازتاب گردیده و برای همیش انعکاس خواهد یافت.
در فرهنگ عقیدتی اسماعیلیان جماعت اسیای میانه و سایر کشورهای اسماعیله نشین که از سنت ناصرخسرو پیروی می کنند،
ریشه خیلی ها ژرف و تاریخی دارد ،و باید اظهار کرد که پیروان این سنت ارزش واقعی و ماندگار ان را با گوشت ،پوست،
استخوان ،نبض ،فکر ،ذکر و بینش عقالنی خود ،احساس ،تقدیر و تکریم می کنند .این سنت برای بیشتر از یک هزار سال به
گونه های مختلف ،با امکانات و دیدگاه های ناهمگون ،در شرایط خیلی ها دشوار و مختنق ،به شمول فرایند تقیه عقیدتی و
عمل کرد بر عقیده وباور ،بر بنیاد ابراز وفاداری و صداقت به تعلیمات و اموزش عقالنی و خرد گرای ساالر بزرگ ناصرخسرو ،و
هدایت امام وقت که بر بنیاد عقیده وباور تشیع ،تطبیق کننده و تحقق پذیرنده اراده یزدانی در میان پیروان و بندگان خدا
است ،مورد کاربرد قرارداشته است .در سال های ١٩٢٣-١٩٢۵م ،.در میان جماعت اسیای مرکزی ،به ویژه در میان جماعت
عالقه جات شمال پاک ستان ،که نخستین بار به داشتن نهاد ها و ادارات جماعتی موفق شدند ،برخی ها را تالش بر این بود تا
مسیرهدایت دقیق امام را با فهم کم شان تعبیر و تفسیر شخصی نموده ،از ان بهره برداری سیاسی کنند و جماعت را به سوی
پریشانی استقامت بخشند .اما ،خوشبختانه حضورشخصیت های اگاه و خبره ،وفادار به اصول و ائین طریقه و کیش در میان
جماعت به گونه فوری توانستند جلو بلواگران را بگیرند و از سیاق و محتوای فرهنگ و تاریخ عقیدتی شان ،دفاع عقالنی و
منطقی نمایند .در کشورعزیز ما افغانستان ،نیز نظام جدید مؤسساتی و ادارات امامت و جماعتی در سال های اخیر با در
نظرداشت شرایط زمانی و مکانی ،حضورفزیکی پیدا نمودند وبدون تردید برخی از تغیرات و دگرگونی ها در عرصه های
ناهمگون ،به شمول عمل کرد برعقیده و طریقه نیز به میان امد که یکی ان هم مواصلت تعلیقه و هدایت امام در مورد تحقیق،
تدقیق و تطبیق "چراغ روشن" ،سنت ماندگار سید شاه ناصرخسرو مطابق حقایق عینی و ذهنی جامعه ،با حفظ اصول و ارزش
های معنوی و تاریخی فرهنگ عقیدتی مردمانی که از سنت ناصرخسرو پیروی می کنند ،بود و برای جماعت ابالغ گردید .بدون
تردید و بر بنیاد اسناد و مدارک دست داشته ،موضوع شامل ساختن سنت چراغ روشن به سیاق مراسم تشریفات مذهبی ای که
همین اکنون در شیرازه جماعتخانه ها در بیشتر از بیست و پنج کشور جهان جریان دارد ،با قیادت و رهبری ادارات جماعتی،
به ویژه قنسل و طریقه بورد های کشورهای افغانستان ،پاکستان ،تاجیکستان ،هندوستان ،کانادا ،امریکا و کشورهای
اروپایــی ،به مشوره گذاشته شده بود و انها مسؤلیت اخالقی ،عقیدتی و سنتی داشتند تا طراحان تغییرات متن و سیاق"چراغ
نامه" را با ایشان ً
دقیقا مطرح می ساختند و بعد جهت تطبیق ان اقدام صورت میگرفت ،و با وجود انهم همه اسناد و مدارک
خیلی دقیق ارزیابی شده بودند .اما برخی ها باز هم مانند سال های  ٦٠در عالقه جات شمالی پاکستان می خواسند ان را جهت
و جنبه سیاسی دهند و از ان به نفع دسته ها و گروهای بی باوری که در گذشته ها چندان عالقه ای به این گونه مسایل
نداشتند ،کارکردهای تبلیغاتی داشته باشند و از سوی دیگر انهایــی که در سرمداری ادارات قرار داشتندً ،
اوال خود از محتوای
هدایت یاد شده اگاهی دقیق نداشتند و هم در تفهیم ،توضیح و تشریح ان برای پیروان این سنت از شفافیت و دقت گرایــی
استفاده کرده نتوانستند ،که چگونه ان را باید مطابق شرایط محیط کشورهای خود ،و مطابق شرایط موجوده کشورهای
اروپایــی که اعضای جماعت در انها حیات بسر می برند و تابع قوانین معین اجتماعی هستند که در برخی از کشورها ،مانند
افغانستان و تاجیکستان هنوز از ان یادی نیست ،مورد تطبیق قرار دهند .در سنت اسماعیلیسم مشهود است که امام مسؤلیت
همگانی عمل کرد بر طریقه و عقیده جماعت را بدوش دارند ،زیرا بینش بیعت به صالحیت و اختیار او ،این موضوع رابیشتر از
پیش روشن ساخته و امام خود همواره می فرمایند که با سنت ،تاریخ و ارزش های عقیدتی جماعت هرگز مسامحه و مصالحه
منفی صورت نخواهد گرفت بلکه به ژرفای سیاق تاریخی جماعت مراجعه صورت خواهد گرفت و مطابق ان جهت مصؤنیت
عقیدتی ،ذهنی و فکری جماعت کار صورت خواهد گرفت ،انگونه خود فرموده است" :از سال ١٩۵٧م ،تا کنون ،هدف
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اساسی من این بوده است ،تا از تاریخ مان ،از تاریخ جماعت مان نکاتی را بیرون ساخته و از طریق مساعی همه جانبه و
صادقانه در شرایط امروزی ،هویت شیعه امامی اسماعیلی مسلمان و روابط درونی انها را با سایر مکاتب فکری و برداشت ها،
اندیشه ها ،مناسک و تشریفات مذهبی ،اداب و سنن دینی ،مسلمانان تقویت کنم .احساس می کنم که در این مقطعی از
تاریخ جماعت مان ،که سنت های مختلف اغاز به هم گرایــی می کنند ،به ویژه خیلی ها مهم است تا ان جنبه ای از دین،
اداب و مناسک ای را مطرح کنیم که خیلی ها حیاتی هستند ،از جمله صورت های ناهمگون بیان ها و بازتاب های اعتقادی و
مناجات ها را که ریشه در تاریخ و سنت طریقه ی شیعه امامی اسماعیلی مسلمان دارند ،بر حسب تفسیر و تعبیر امام زمان،
داشته باشیم .خوشنودم به اطالع جماعت برسانم که کار ّسری و مکـتوم و با تحمل در باره این موضوعات ،در فرایند پیشرفت
قرار دارند و شما از کاری که مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن و انجمنجهای تعلیم و اموزش و تربیت دینی و اداره طریقه و
اموزش مذهبی ،طی سال های گذشته انجام داده اند ،با خبر هستید که به تاریخ ما مراجعه نموده اند تا رشته ها و ریشه های
متنوعی را که بخشی از تاریخ ما درجهان عرب ،در دنیای اسیایــی بوده اند دریافت کنند تا همه جماعت ها از هر پیشینه تاریخی
که هستند و دارای هرگونه خاست گاهی که باشند ،بتوانند حس همدلی و اشنایــی با مناسک و اداب دینی در این زمان از دین
ما داشته باشند .با خشنودی به اطالع جماعت می رسانم که به نتایج مؤثری و خوبی از این کار رسیده ایم و اجرای این کار در
طی سال اینده توسط انجمن های تعلیم و اموزش دینی و طریقه اسماعیلی و مؤسسه مطالعات اسماعیلی ،بعد از نهایــی شدن
متن های یاد شده پیش برده خواهد شد .ارزوی من این است که این درک از مناسک و اداب دینی ما بطور رسمی در اموزش
دینی جماعت مان ،به ویژه در کـتاب های درسی دوره میانه ،که در حال حاضر در مؤسسه مطالعات اسماعیلی در دست تهیه و
تدارک است ،منعکس شود . ....این اصول همچنین در یک متن یک دست و جامع از "نکاح" ،که از طریق مؤسساتم طی چند
ماه اینده در اختیار جماعت قرار داده خواهد شد ،بازتاب خواهد یافت .بسیاری از اعضای جماعت ام از افغانستان،
تاجیکستان و شمال پاکستان منوط به سنت ناصرخسرو هستند که اکنون در جهان غرب حضور عینی دارند .مراسم "چراغ
روشن" ،بخش مهمی از سنت انها است و در نتیجه ،به مؤسساتم توصیه کرده ام که در اسرع وقت ،متن مشترک و جامعی را
فراهم سازند که بتوان از ان برای عمل کرد به این سنت و مراسم تشریفات استفاده نمود .این متن نیز ،انعکاس دهنده اصولی
خواهد بود که به انها اشاره نمودم( ".اگلیمونت ١٣ ،دسامبر٢٠٠٨ ،م .به مناسبت مالقات با رهبران جماعت)
اگر گویم صفاتت شاه ناصر
نمی دانم ز حالت شاه ناصر
اگر گویم که مردی کار بودی
فزون از مرد کاری شاه ناصر
زایران رو نهادی در بدخشان
شده یمگان مقامت شاه ناصر
زاقدام شریفت ملک یمگان
شده باغ جنان یا شاه ناصر
(چـراغ نامـه ،ص)١١ ،.
اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان (پامیر /پای مهر) :فروپاشی حاکمیت تزار روس و به میان امدن تغییرات در نتیجه پیروزی
انقالب سوسیالستی١٩١٧م ،.بلشویک ها ،که اثرات ان الی سال ١٩١٨م ،.به همه قلمرو فالت پامیر پخش گردید ،دگرگونی
هایــی را به وجود اورد .مرکز نظامی روس ها که در شهر خارق جابجا شده بود ،بعد از بدست اوردن پیام پیروزی بلشویک ها،
همگان پراگنده شده و مسؤلیت امنیتی و مصؤنیت نیم بند محیط پامیر را بدست حاکمان محلی سپردند .امارت بخارا از این
وضعیت استفاده نموده و به زود ترین فرصت داخل اقدام شد و به گونه فوری در سال ١٩٢٠م ،.بر منطقه پامیر حمله نمودند
که در نتیجه ان ،شهرستان خارق که حیثیت مرکز را داشت ،در اختیار و صالحیت کارمندان نظامی امارت بخارا در امد و جز
خاک امارت بخاراً ،
رسما اعالن گردید .با وصف انکه حاکمان امارت بخارا ،برای مدت خیلی ها کم منطقه را در اختیار داشتند،
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و به زود ترین فرصت شغنانی ها ،برعلیه حاکمان بخارا قـد علم نمودند و عساکر شان را خلع سالح نموده و پا میر بار مجدد در
اختیار قوت های نظامی شوروی در امد .نخستین دسته نیروهای محافظت سرحدی شوروی ها ،در سال ١٩٢٠م .به منطقه
پامیر ،به ویژه شهر خارق رسیدند و توسط نیروهای محلی ،به شمول مردم محل که روابط حسنه را ً
قبال با برخی از مؤسسات و
نهادها بر قرار نموده بودند ،به نحو خیلی ها شایسته مورد استقبال گرم قرار گرفتند.
بعــدتر در سال ١٩٢١م ،.نخستین دسته پژوهش اکادمیک ،عقیدتی و اجتماعی حاکمیت شوروی که در راس ان ،ت .دیاکوف
قرار داشت ،من حیث نماینده ویژه جمهوری ترکستان شوروی و مدیر دفاع از مناطق سرحدی شهر خارق و ساحه پامیر،
فرستاده شده بود .این نخستین جهت گیری اشکار و جدی استراتیژیک شوروی وقت در برابر حراست از امور مرزهای ناحیه
علیای دریای امو بود که برای همیش مداخله حاکمان امارت بخارا و امیر نشین افغانستان را خاتمه بخشید .با حضوریابی
شوروی و نیروهای نظامی شان در پامیر که فرایند عمرانات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی را در پـی داشت ،مورد حمایت و
پشتیبانی مردم به گونه ژرف قرار گرفت .ساختار شوروی در هر دهکده و قصبه اغاز گردید ،که زمینه سهم گیری و اشتراک فعال
کارشناسان محلی را در راستای حکومت داری و اداره محیط و منطقه گردیده و نظام جدید کاری ،شیوه حکومت داری ،به
شمول دگرگونی های فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را به وجود اورد که در واقعیت امر شیوه های زندگی اجتماعی و
اداره سنتی ،به شمول قاضیان ،ارباب ها ،افسقال ها ،و منگباشی ها را تعویض نمود .این گونه دگرگونی ها و تعویضات باعث
پیدایش احساس دوگانه در ذهنیت ساکنان محل گردید :برخی ها از حضورشوروی ها و دگرگونی های ناهمگونی که توسط انها
صورت گرفته بود ،که زندگی کارگران ،دهاقین و کسبه کاران را رقم زده بود ،احساس راحت و ّ
مسرت می نمودند .دسته
دیگری ،هم از دگرگونه ها هراس داشتند زیرا کارمندان زیر دست شان را از دست داده بودند و هم بر بنیاد ان سنت های
گذشته که حاکمیت خان ساالری و قبیله ساالری را بر سایرین بقبوالنند ،از دست می دهند و هویت خانوادگی ،روحانی و
اجتماعی خویش را نیز به شمول مسایل عقیدتی ،در مخاطره قرار گرفته می دیدند ،از این سبب در اعتراض و اعتصاب و
اغتشاش زندگی بعدی را بسر می بردند .قابل یاد اوری است که اصالحات و دگرگونی های نیروی انقالبی سوسیالستی جامعه
شوروی ،تا حدی موجودیت شخصیت های روحانی و اجتماعی ،به شمول پیرها و مالکان زمین (فیودال ها) ،را نادیده گرفتند
که باعث دلسردی و تا حدی هم اغتشاش در میان باشندگان گردید .شوروی ها در پیاده سازی برنامه ترقی و انکشاف شان
پیگیر بودند ،و بخاطر تطبیق ان از نیروها ی محلی که عالقه مند دگرگونی ها بودند ،بر خالف مخالفین و اغتشاش کننده ها،
استفاده اعظمی نموده و انها را اماده هر گونه قیام ،مقابله و مجادله ساختند .بعـد ها اکـثریت مطلق مردم محل ،با برنامه
شوروی در هماهنگی قرار گرفته و اکـثریت شان به صفوف قوای مسلح شوروی زمان پیوستند و بعدها نیروی مشترک شان را بر
خالف ملیشه ها" ،بسماچ ها" ،بکار بردند و انها را در بسا مناطق به شکست قابل مالحظه ای سردچار ساختند .بدخشان
تاجیکستان ،از سال (١٩٢١-١٩٢٤م ،).جز جمهوری سوسیالستی ترکستان شوروی بود ،و در جنوری ١٩٢۵م ،.جز جمهوری
خود مختار و جدید تاجیکستان گردید .بنیان گذاری جمهوری خود مختار و نوبنیاد تاجیکستان ،بر بنیاد شرایط و زمینه های
جغرافیایــی ،زبانی و تبارشناسی محل و منطقه عرض وجود نمود .برخی از منابع تاریخی و مطالعات بشر شناسی قدیم ،حکم می
کنند که ،مردمان بدخشان و یا فالت پامیر ،بدون در نظرداشت تعـدد و کـثرت زبانی و فرهنگی ،به شمول ناهمگونی های
تباری ،نژادی ،و مذهبی ،خویشتن را تاجیکان کوهسار یاد می نمودند .این مسئله فکـتور اساسی و بنیادی جدا سازی جمهوری
تاجیکستان شوروی را ،از اوزبکستان شوروی ،در سال ١٩٢٩م ،.تشکیل داده و باعث اتحاد و اتفاق ملی میان همه ساکنان
جمهوری تاجیکستان نوبنیاد شوروی سوسیالستی شد .نقش اساسی را در زمینه یک تن از اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان،
شیرین شاه فرزند شاه تیمور( ١٨٩٩ -١٩٣٧م ).بدوش داشت .ناحیه خودمختار بدخشان کوهی ،به چندین قسمت مدیریت و
اداری ،به شمول شغنان ،روشان ،ونج ،اشکاشم ،درواز و مرغاب ،با حفظ برخی از ویژگی های ذات البینی و نهادینه شان،
تقسیم گردید .در همین وقت است که شهرستان خارق من حیث مرکز ناحیه خود مختار بدخشان کوهی ،معرفی می شود .اکـثر
ساکنان مناطق یاد شده ،به استثنای  ،منطقه مرغاب ،ونج ،و قسمتی از درواز ،همه شان پیرو کیش و ائین اسماعیلی هستند.
پژوهشگران این منطقه به این باور هستند که فیصدی اسماعیلیان این مناطق ،٨٨% ،فایز ساکنان را تشکیل داده و باقیمانده
داکتر نصرالدین شاه پیکار

123

اداره نشرات سیمای شغنان

را مسلمانان اهـل سنت و جماعت متشکل از اقوام و تبارهای ناهمگون ،تاجیک ،قرغز ،و دیگران تشکیل می دهند .در زمان
حضور و حاکمیت شوروی سابق نفوس اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان رو به افزایش بود .نفوس اسماعیلیان بدخشان
تاجیکستان ،در اواخر سده بیست ،به دوصـد هزار تن می رسید ،که در حدود یک صد هزار ان در بیرون از پامیر ،به ویژه شهر
دوشنبه ،مسکو ،و سایر جمهوریت های مستقل ،به شمول ناحیه ختالن ،زندگی بسر می بردند .پروژه های عام المنفعه
مطروحه توسط حاکمیت شوروی در مناطق یاد شده ،باعث انکشاف وضعیت و شرایط اجتماعی  -اقتصادی ،فرهنگی و
سیاسی مردمان گردید .شوروی در خالل موجودیت دو دهه خود در منطقه ،موفق شد ،تا ساختارها و نهادهای انکشاف و رشد
اقتصادی ،به شمول نهادهای تعلیم و اموزش ،امور خدمات اجتماعی و فرهنگی را به تاسیس بگیرد ،تا بتواند وضعیت همگانی
زندگی جمعیت های ساکن در منطقه را ،رونق بیشتر بخشد .انکشاف عرصه روحانی ،باطنی و عقیدتی کمی هم پیچیده به نظر
می رسید ،اما با انهم ،شوروی ها و نظام سوسیالستی ،انقدر به امور مـذهبی مردمان مناطق کوهسار بدخشـان متعرض نبودند،
و با شخصیت های معنوی و روحانی به شمول پیـرها ،شیخ ها ،اخـوندها ،میانه خوبی داشتند ،و حتی پیروان امام
اسماعیلیان ،حضرت امام سلطان محمد شاه را اجازه می دادند ،مال واجبات شان را ،هر زمانی که خواسته باشند ،حضور امام
شان بفرستند .عمـده ترین مسئله برای گردانندگان نظام سوسیالستی وقت ان بود که ساکنان محیط و مناطق یاد شده را در
پیشبرد پالیسی و امور سیاست سوسیالستی نگهدارند ،و از انها در امر تبلیغ و ترویج ان ایدیولوژی که باعث ترقی و تعالی ان
مناطق می باشد ،خیلی ها فعال نگهدارند .در اواخر سال های ١٩٢٠م ،.بر خورد های و معامالت شدیدتری را در برابر فعالین
مذهبی و رهبران روحانی محیط و منطقه پامیر ،بکار می بردند و انهام ناشی از تنظیم و ترتیب فرایند اغتشاش و قیام ،به منظور
ایجاد بی نظمی ها توسط برخی از مالهای وابسته به بنیادگرایــی اسالمی در انوقت ،در برابر حاکمیت نوبنیاد و نوپـای شوروی
سوسیالستی بود .حاکمان دوره شوروی ،در سال های یاد شده ،رهبران روحانی و عقیدتی مناطق یاد شده را زیر فشار قرار می
دادند ،بخاطر اینکه انها ،به نظام شوروی پابندی ند اشته و ذهنیت ساکنان فقیر منطقه ،به شمول دهقانان و کارگران را از
نظام دلسرد ساخته و به نفع قیادت عقیدتی شان ،امام وقت ،مردمان را نه تنها مورد تشویق و ترغیب قرار می دهند بلکه ،بر
ان ها حاکمیت خالف ازادی فردی را در انتخاب زندگی روزمره ،گردانندگی می کنند.
در سال های ١٩٣٦م ،.سرحدات میان مردمان پامیربدخشان افغانستان و پامیر بدخشان تاجیکستان ،دو کنار دریای اموبه
گونه کامل مسدود گردید و دیگر زمینه ای برای ایجاد روابط میان اسماعیلیان هر دو کنار دریای امو ،از میان رفت و
اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان دیگر قادر نبودند مال واجبات شان را از طریق پا میر بدخشان افغانستان ،به دربار امام
زمان که در ان وقت در بمبئی حضور داشتند ،برسانند .برخی از شخصیت های روحانی ،به ویژه پیرها که در زمینه افرینش
حاکمیت سنتی بر جمعیت را هنوز در سر می پروراندند .این گونه مناسبات را مورد مشق و تمرین قرار می دادند ،یا از میان
برداشته بودند و یا هم به تبعید سوق داده می شدند .یکی از چنین حوادث ناگوار را می توان قتل شخصیت روحانی قابل قبول
و بانفوذ ،سید یوسف علیشاه را که در حضور مریدانش از بین برده شد ،یاد اور نمود .برخی از شخصیت های معروف و مشهور
شغنان ،به شمول انهایــی که به سوسیالیسم و کمونیسم واقعی وفادار بودند ،اما بخاطر ویژگی های قومی ،محیطی ،ملی و
زبانی شان ،به شمول عقیده و باورهای دینی را قدر و قیمت زمانی می دادند ،در زمان جوزف ستالین ،به نام های
ناسیونالیست ها ،جاسوس نیروهای برون مرزی ،و حمایت کننده های نظام بورژوازی محیط و منطقه ،به باد نیستی فرستاده
شده اند .به کارکردهای پیرها خاتمه داده شد ،و خلیفه ها جای انها را گرفتند ،و حتی خلیفه ها توسط نیروهای حاکم دولتی در
منطقه تعیین می شدند و صالحیت کاری و اجرات انها نیز مستقل نبود ،و هم اختیار داشتن ارتباط به بیرون از مرز را نداشتند.
و خلیفه ها فقط در مسایل خیلی ها عادی ،مانند مراسم تدفین و تکـفین ،ازدواج ،و سایر سنتهای عادی ،می توانستند نقش
افرینی کنند .حاکمان نظام شوروی به نحوی کارها را تنظیم و ترتیب نمودند که فرایند اموزشی تربیوی مطروحه توسط انها ،خود
زمینه عدم دلبستگی به عقیده و باور را از میان برد و بسا انسان ها احساس راحت داشتند ،زیرا بر مصؤنیت شان لطمه ای هم
وارد نمی شد .پیرامون مسایل گسترش اسماعیلیسم و شیوه های عملکرد بر ان ،به ویژه بعد از زمان ناصرخسرو نظریات و
دیـداندازهای ناهمگونی به میان امـده اند که می توان در ذیل از انها یاد اور شد .داکـتر سرفراز نیازوف که من حیث استاد
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دانشگاه تورنتو ،در انستیتوت تعلیم و اموزش وابسته به دانشگاه یاد شده ایفای وظیفه می کنند و خود نیز وابسته به جمعیت
اسماعیلی بدخشان تاجیکستان است ،در زمینه اینگونه ابراز نظر می نماید " :در مورد اینکه چگونه اسماعیلیسم بعد از وفات
پیر سید شاه ناصرخسرو در اسیای میانه رشد نموده است ،نظریاتی وجود دارند که برخی از انها مطابق به شرایط زمان و مکان
نوشته شده و تا حدی مغرضانه بوده اند و با مرور زمان از میان رفته اند ،اما برخی از نظریات وجود داشته اند که بخاطر درست
بودن شان از دیدانداز تحقیق و پژوهش های علمی و اکادمیک ،تا به امروز از فراز و فرود هر گونه حوادث ناگوار عبور نموده و
خود را تا این زمانه ها رسـانده اند .با وصف انهم همه این گونه نوشته تنها یگانه شکل نوشتاری و ابراز نظر ها در موارد
ناهمگون به ویژه مراسم تشریفات مذهبی کیش اسماعیلی نبوده و بلکه باید گـفت که ،با وصف دبستان واحد عقیدتی
ناصرخسرو ،بازهم گونه های ناهمگون عملکردها بر عقیده و باور وجود داشته اند که حتی بعضن با هم در نتاقض نیز قرار
گرفته اند ،اما در بنیاد و اصول بلکه تنها در فورم و گونه های اجرایــی شان .اثار و داشته های ناصرخسرو بدون انکه در کدام
زمانی به نگارش گرفته شده اند ،همواره ما را در فهم حقیقی دین و ائین مان یاری رسان بوده اند .مسایل جدید و امروزین ائین
اسماعیلیسم در بدخشان خود یک پدیده اجتماعی  -تاریخی است که در نتیجه قرار گرفتن مسایل و وسایل ناهمگون زمانه ها
در برابر همدیگر به وجود امده و متشکل از تهذیب و ادبیات گذشته ها است که در ذات خود بازتاب دهنده تعددگرایــی ،جمع
گرایــی و انسان ساالری بوده و در ضمن بعضن عالیم و د اشته های مسایل قبل از اسالم را نیز بازتاب دهنده هستند .به گونه
مثال ،پرستش اتش ،احترام به بعضی از حیوانات ،مهرپرستی ،پرستش اجرام سماوی ،بودیسم ،قرمطی گرایــی ،به ویژه در
مناطق چترال ،گلگت ،هونزا و واخان افغانستان ،به مشاهده می رسد .مطلب دیگری که امروز باید در نظر گرفت ،حضور
متداوم برخی از نیروهای سیاسی و نژادی در اسیای میانه می باشد که بعد از زمان ناصرخسرو باعث برخی گرفتاری های بجا و
نابجا در این منطقه گردیده است .اسماعیلیان اسیای میانه به ویژه بدخشانی های پامیر تاجیکستان به این عقیده و باور هستند
که این همه گونه های تعددگرایــی و کـثرت گرایــی و گستردگی بینش در میان اسماعیلیان تشکیل دهنده هویت عقیدتی و تاریخی
شان می باشد .قبل از حضور شوروی ها در اسیای میانه موقعیت اسماعیلیان اسیای میانه و بدخشان دارای شیوه ها و ویژگی
های دلچسپـی بود که تقریبن با حدود و صغور معنوی اش ،به ویژه در راستای نظام عقیدتی و اجتماعی  ،با حاکمیت فاطمیان
مصر زیادی داشت .در ان زمان البته القاب و عناوین :حج ّـت ،داعی ،مشنری ،پیرهـا ،خلیفه ها ،سـید ها ،خواجه ،شیخ ها،
میر ها ،شاهان ،معلم ،ماذون ،ماذون اکبر و اصغر ،مستجب و غیره مروج بوده و در راستای پیشبرد امور عقیده و باور
کارکردهای با افتخاری داشتند که تا به امروز با وصف موجودیت هر گونه حوادث ناگوار زمانی ،تاریخی و اجتماعی ،از گزندها
دور مانده و در هستی امروزی قرار دارند .داکـتر سرفراز نیازوف به این باور است که ،بعد از ناصرخسرو ،دیگر کسی در بدخشان
مسئولیت دعوت کیش و ائین اسماعیلی را بدوش نداشته است " .در صورتی که شاید کارکردهای سید منیر بدخشانی ،سید
سهراب ولی ،شاه ملنگ ،شاه خاموش ،شـاه کاشان ،و در این اواخـر سید زمان الدین "عدیم" ،شخصیت هایــی بوده اند که
مسئولیت دعوت را با در نظرداشت ظرفیت های شان به پیش برده و هم باید گـفت که تنها این شخصیت ها بودند که توانستند
سنت ماندگار پیر ناصرخسرو را زنده نگهدارند ".داکـتر سرفراز نیازوف به این عقیده است که ،نخستین شخصی که بعد از
ناصرخسرو من حیث وسیله ارتباط میان امامت و جماعت به گونه رسمی ان به اسیای میانه سفر نمود ،پیر سبزعلی بود که بر
اساس هدایت امام سلطان محمد شاه در سال ١٩٢٣م ،.به سفر خویش اغازگر شده در برگه های پیشین در مورد ان سخن زده
شد .در مورد سفر موصوف نظریات و گـفتنی های متعددی موجود هستند:
 برخی ها می گویند که وی پیام امام سلطان محمد شاه را به جماعت اسیای میانه انتقال داد که امام در ان جماعت را به عدم
خشونت در برابر نظام شوروی سابق مورد هدایت ،تشویق و ترغیب قرار می داد.
 دیگران می گویند که اصل حضور شان تنها به خاطر این بود تا نظام پیر داری تبدیل و سیستم جدید را به معرفی گیرد.
 تعداد دیگری به این عقیده هستند که موصوف پیام امام را در مورد اینکه جماعت باید از تعلیم و اموزش استفاده کنند و هم در
ساختار و اعمار دبیرستان ها و دبستان ها در همه مناطق اقدام عملی کنند.
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 برخی دیگر به این عقیده هستند که شاید هدف شان از تعویض سنت "چراغ روشن" ،به خوانش تسبیحات ساده در میان
جماعت بوده باشد.
 و هم دیگران به این باورهستند که اصلن پیر سبزعلی میخواست تا جماعت در جمع اوری مال واجبات کندی نکرده و ان را بعد
از جمع اوری یا به استان امام انتقال دهند و یا اینکه در صورت نیازمندی وضرورت جماعت ،در هر جایــی که قرار داشته باشد
 ،به نفع جماعت به مصرف رسد .در زمینه افزوده می شود که گویا پیام امام که از طریق مشنری سبزعلی این هم بود که:
شوروی ها به شما به گذشت زمان خدمت خواهند کرد و با انها همکاری کنید ،و اگر انها به شما اب میدهند ،شا باید به انها
شیر بدهید" .اکنون اگر این حرف ها درست باشند و یا هم نادرست ،حقیقت این است که شوروی ها در زمان خود انچه که در
توان شان بود ،مردم بدخشان را مورد خدمت گزاری قرار دادند و همه ساکنان بدخشان درنتیجه پالیسی درست انها توانستد از
نقطه نظر تعلیم و اموزش در نظام شوروی سابق از مقام خیلی ها بلندی در میان سایر مردمان مقیم انجا قرار داشته باشند.
(نیازوف٢٠٠١،م .).برخی را عقیده بر این است گویا بدخشانی ها بعد از به میان امدن حاکمیت شوروی سوسیالستی،
اگرعقیده و باور های شان به گنه کامل از دست ندادند ،تا حدی به سوی بینش و نظریات سوسیالستی رفتند و یا هم بسوی بی
باوری ( ،)Atheismکه در نتیجه مساعی همه جانبه شوروی ها در زمینه به میان امد ،اما باید گـفت که شیرازه های اخالقی،
انسانی و زیست اجتماعی انقدرعالی بود که در واقعیت امر می توان انرا سوسیالیسم اسالمی خواند .واقعیت امر این است که
اسماعیلیان بدخشان هرگزعقیده و باور شان را از دست ندادند زیرا ان عقیده بر بنیاد عقالنیت استوار بود و سوسیالیسم نیز
عقل انسانی ،شرافت ابرو عزت و حیثیت انسان ها به گونه ژرف حفظ و نگهداری می کرد .حتی انهایــی هم که من حیث اعضای
حزب کمونست ،و یا خود شان با باور در مورد کمونیسم می اندیشیدند ،همواره بسا از مراسم تشریفات مذهبی خویش را که در
تاریخ عقیده وباور شان ریشه های ژرفی را دوانیده بود ،مورد مشاهده و عملکرد درست قرار می دادند( .نیازوف٢٠٠٣ ،م.).
علت حفظ و نگهداشت کیش و ائین اسماعیلیسم به شمول هویت تاریخی و فرهنگی شان ،در اسیای میانه به ویژه در
بدخشان افغانستان و تاجیکستان ،این بوده است که انها از مردمان دیگر تا حدودی دور مانده بودند و با وصف همه دشواری
هایــی که از سوی مسلمانان اهل سنت و جماعت کشور های تاجیکستان ،افغانستان و پاکستان متوجه انها بود ،با انهم
توانستند از دور بودن فضای جغرافیایــی شان از سایرین دارای دشواری های زندگی و اقتصادی باشند ،اما عقیده باور و تاریخ پ ُـر
بار و عقالنی شان را حفظ و حراست نمایند .با وصف انکه اسماعیلیان تاجیکستان رابطه مستقیم با امام را در سال های ٣٠
م ،.از دست دادند به ویژه مادامی که سرحدات جنوبی شان با افغانستان و با اسماعیلیان همجوار و از دیدگاه تاریخی هم کیش
شان اسماعیلیان بدخشان افغانستان در زمان حاکمیت شدید الحن جوزف ستالین بسته شده بود .بهرحال ،گاه گاهی نام و
شهرت امام در نوشته ها به زبان روسی و یا هم به زبان سریلیک شنیده می شد و مردمان با در نظر داشت تعلیم و اموزش پیر
ناصرخسرو همواره امام و بینش قیادت از طریق امام را در سر خط کارهای عقیدتی شان از طریق کارکردهای ماندگار ،داعیان،
مشنری ها ،پیـرها و خلیفه ها ،قرار داشت و معنویت را همواره مورد تقویت و حمایت بیدریغ قرار می دادند .پیرها و خلیفه ها با
وصف ان همه نارسایــی های اجتماعی و اقتصادی ،همواره سعی می ورزیدند تا جماعت را مطابق امکانات دست داشته شان
در روشنایــی های نسبی قرار دهند .این شخصیت های روحانی مطابق هدایت و رهنمایــی های پیر ناصرخسرو که از هدایت و
بینش تاریخی امامت مشحون بود ،جماعت را بر راه راست و مستقیم هدایت می نمودند .در ضمن موضوع مداح خوانی،
قصیده خوانی ،پیشبرد امورعرفانی و غزل سرایــی ها ،به وسیله االت موسیقی سنتی ،مانند رباب ،غژک ،تنبور ،دنبوره ،سی
تار ،نی ،دف ،چنگ و غیره نیر یکی از دیگر از وسایل حفظ و نگهداشت طریقه و عقیده و عملکرد بران در شیرازه زمانی بود که
دسترسی روشن به امام و ادارات و نهادهای امامت وجود نداشت .استان ها و اماکن مقدسه نیز نقش خیلی ها فعالی را در
راستای حفظ و نگهداشت عقیده وطریقه در طول بیشتر از یک هزار سال بازی نموده اند .بینش تصوف و صوفیسم ،نیز در
اسماعیلیان بدخشان ،در هر دو طرف کنار دریـای امو ،به گونه های مختلف ،به نام ها ،القاب ،شیوه ها ،البسه و سبک،
داخل زندگی عقیدتی و حتی گسترش ان شده اند که می توان ،از شیخ ها ،میرها ،شاهان ،قلندرها ،چراغ داران ،درویزه
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داران ،سیـد ها ،ملنگجها ،توغـداران ،بزرگ ها ،نـذرداران ،کجکـول داران ،چهل تار داران ،درویشان ،پیران کوهستان،
استان داران ،عارفان ،سالکان ،عابدان ،و غیره یاد کرد.
حکیم ناصر خسرو ،بازتاب نوای طغیان ،تنهای ی و تبعید  :حکیم ناصرخسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر ایران
است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفه یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و
فلسفه و کالم تبحر داشت و در اشعار خویش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تا کید کرده است.
ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری است که کل قرا ن را از برداشته است .وی در ا ثار خویش،
از ا یات قرا ن برای اثبات عقاید خودش استفاده کرده است .ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی
بلخی ،معروف به ناصرخسرو ،در سال  ۳۹۴در روستای قبادیان در بلخ (در استان بلخ در شمال
افغانستان ) در خانواده ثروتمندی چشم به جهان گشود .ناصرخسرو از ابتدای جوانی به تحصیل علوم
متداول زمان پ رداخت و قرا ن را از َب ر کرد .در دربار پادشاهان و امیران از جمله سلطان محمود و سلطان
مسعود غزنوی به عنوان مردی ادیب و فاضل به کار دبیری اشتغال ور زید و بعد از شکست غزنویان از
سلجوقیان  ،ناصرخسرو به مرو و به دربار سلیمان چغری بیک ،برادر طغرل سلجوقی رفت و در ا نجا نیز با
عزت و اکرام به حرفه دبیری خود ادامه داد و به دلیل اقامت طوالنی در این شهر به ناصرخسرو مروزی
شهرت یافت .وی که به دنبال سرچشمه حقیقت می گشت با پیروان ادیان مختلف به بحث و گ ـفتگو پرداخت
و از ره بران دینی ا نها در مورد حقیقت هستی پرس و جو کرد .اما از ا نجا که به نتیجه ای دست نیافت دچار
حیرت و سرگردانی شد و برای فرار از این سرگردانی به شراب و میگساری و کامیاری های دوران جوانی روی
ا ورد .در سن چهل سالگی شبی در خواب دید که کسی او را می گوید « :چند خواهی خوردن از این شراب که
خرد از مردم زایل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر » ناصرخسرو پاسخ داد  « :حکما چیزی بهتر از این نتوانستند
ساخت که اندوه دنیا ببرد » مرد گ ـفت « :حکیم نتوان گ ـفت کسی را که مردم را به بیهوشی و بی خردی
رهنمون باشد .چیزی باید که خرد و هوش را بیفزاید » .ناصرخسرو پرسید « :من این از کجا ا رم؟ » گ ـفت:
« عاقبت جوینده یابنده بود » و به سمت قبله اشاره کرد .ناصرخسرو در اثر این خواب دچار انقالب فکری
شد ،از شراب و همه لذائذ دنیوی دست شست ،شغل دیوانی را رها کرد و را ه سفر حج در پیش گرفت .وی
مدت هفت سال سرزمین های گوناگون را سیاحت کرد و سه یا شش سال در پایتخت فاطمیان یعنی مصر
اقامت کرد و در ا نجا در دوران المستنصر باهلل به مذهب اسماعیلی گروید و از مصر سه بار به ز یارت کعبه
رفت .ناصر خسرو در سال  ۴۴۴بعداز دریافت عنوان ّ
حج ت خراسان از طرف المستنصرباهلل رهسپار خراسان
گردید .او در خراسان و به خصوص در زادگاهش بلخ اقدام به دعوت مردم به کیش اسماعیلی نمود ،اما
برخالف انتظارش مردم ا نجا به دع وت وی پاسخ مثبت ندادند و سرانجام عده ای تحمل او را نیاورده و در
تبانی با سالطین سلجوقیان بر وی شوریده ،و از خانه بیرونش کردند .ناصرخسرو از ا نجا به مازندران رفت و
سپس به نیشابور ا مد و چون در هیچ کدام از این شهرها در امان نبود به طور مخفیانه می زیست و سرانجا م
پس از مدتی دربدری به دعوت امیرعلی بن اسد یکی از امیران محلی بدخشان که اسماعیلی بود به بدخشان
سفر نمود و بقیه  ۲۰تا  ۲۵سال عمر خود را در یمگان بدخشان سپری کرد .تمام ا ثار خویش را در بدخشان
نوشت و تمام روستاهای بدخشان را گشت .حکیم ناصرخسرو دربین اهالی بدخش ان دارای شا ن ،مقام و
منزلت خاصی است تا حـدی که مردم او را به نام « ّ
حج ت »  « ،سید شاه ناصر ولی »  « ،پیرکامل »  ،و غیره یاد
می کنند .مزار وی در یمگان زیارتگاه است.ناصرخسرو قبا ديانى ( ٣٩٤ - ٤٨١ھ .ق ).از شاعران برجسته ى ايران
است که با دانش هاى روزگار خود نيز ا شنا بود .او طى سفرى هفت ساله از سرزمين هاى گوناگونى ديدن کرد
و گزارش ا ن را در سفرنامه اى به يادگار گذاشت .در مصر با فرقه ى اسماعيليه ا شنا شد و به خدمت خلي فه ى
فاطمى مصر ،المستنصرباهلل ،رسيد .او براى فراخواندن مردم به مذهب اسماعيلى به خراسان بازگشت ،اما
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مردم ا ن جا چندان از دعوت او خشنود نبودند .به ناچار در سرزمين کوهستانى يمگان در بدخشان گوشه
نشين شد و به سرودن شعر و نگارش کـتاب ها ي ــى در زمينه ى باو رهاى اسماعي ليان پرداخت .زندگى نامه
ابومعين حميدالدين ناصرخسرو قباديانى مروزى  ،در سال  ٣٩٤هجرى در روستاى قباديان مرو ،که اکنون
در تاجکستان است ،ديده به جهان گشود .جوانى را به فراگيرى دانش هاى گوناگون پرداخت و در سايه ى
هوش سرشار و روح پژوهشگر خويش از دانش هاى دوران خو د مانند فلسفه ،اخترشناسى ،کيهان شناسى،
پزشکى ،کانى شناسى ،هندسه ى اقليدوسى ،موسيقى ،علوم دينى ،نقاشى ،سخنورى و ادبيات بهره ها گرفت.
با اين همه ،چون ناصرخسرو از خانوده اى برخوردار و ديوان ساالر بود ،در سال هاى پايانى فرمان روا ي ـ ـى
سلطان محمود غزنوى به کار ديوانى پرداخت و اين کار را تا  ٤٣سالگى در دربار سلطان مسعود غزنوى و
دربار ابوسليمان جغرى بيک داوو د بن ميکائيل ادامه داد .پيوستن او به دربار سرا غاز کام جو ي ـ ـى ها ،شراب
خوارى ها و بى خبرى هاى او بود و گاه براى خشنودى درباريان با گ ـفته هاى هزل ا لود خود ديگران را به
مسخره مى گرفت .خود او پس از ا ن که از ا ن ا لودگى ها کناره گرفت ،خود را به خاطر ا ن سخنان بيهوده اين
گونه مالمت مى کند:
اندر محال و هزل زبانت دراز بود
واندر زکات دستت و انگشتکان قصير
بر هزل کرده وقف زبان فصيح خويش
بر شعر صرف کرده دل و خاطر منير
ا ن کردى از فسـاد که گر يادت ا يدت
رويت سياه گ ـردد و ت ي ـره شود ضمير
چشمت همي شه مانده به دست توانگران
تا اينت پانـذ ا رد و ا ن خ ـز و ا ن ح ـرير
اما همين که به چهل سالگى پا گذاشت کم کم از کرده هاى خود پشيمان شد و سرانجام در پـى خوابى شگـفت
بسيار دگرگون شد .خود او سرگذشت ا ن دگرگونى را در ا غاز سفرنامه چني ن نوشته است " :شبى در خواب
ديدم که يکى مرا گـفتی :چند خواهى خوردن از اين شراب که خرد از مردم زايل کند .اگر بهوش باشى بهتر
است .من جواب گـفتم که :حکيمان جز اين چيزى نتوانستند ساخت که اندوه دنيا کم کند .جواب دادی :در
بى خودى و بى هوشى راحتى نباشد .حکيم نتوان گ ـف ت کسى را که مردم را به بى هوشى رهنمون باشد ،بلکه
چيزى بايد طلبيد که خرد و هوش را بيفزايد .گ ـفتم که :من اين از کجا ا رم؟ گ ـفت :جوينده يابنده باشد.
سپس ،به سوى قبله اشاره کرد و ديگر سخن ن گ ـفت ".هنگاهى که از خواب بيدار شد ،ا ن گـفته ها با او بود و
بر او اثرى ژرف گذا شت و با خود گ ـفت" :از خواب دوشين بيدار شدم ،اکنون بايد که از خواب چهل ساله
نيز بيدار شوم ".و چنين انديشيد که همه ى کردار خود را دگرگون کند و از ا ن جا که در خواب او را به سوى
قبله نشان داده بودند ،بر ا ن شد که سفرى به مکه داشته باشد و ا يين هاى حج را به جا ا ورد .او سفر خود
را در سال  ٤٣٧هجرى از مرو و با همراهى برادرش ابوسعيد و يک غالم هندى ا غاز کرد .او از بخش هاى
شمالى ايران به سوريه و ا سياى صغير و سپس فلسطين ،مکه ،مصر و بار ديگر مکه و مدينه رفت و پس از
زيارت خانه ى خدا از بخش هاى جنوبى ايران به وطن بازگشت و را هى بلخ شد .پيامد ا ن سفر هفت ساله و
سه هزار فرسنگى براى او دگرگونى فکرى و براى ما سفرنامه ى ناصرخسرو است .ماندگارى سه ساله ى
ناصرخسرو در مصر باعث ا شنا ي ــى او با پيروان فرقه ى اسماعيليه و پذيرش روش و ا يين ا نان شد .پيروان ا ن
ا يين بر اين باو ر بودند که امامت پس ا ز امام جعفر صادق(ع) به يکى از فرزندان ايشان به نام محمد بن
اسماعيل رسيد که همچنان زنده است و پنهانى زندگى مى کند .از ا ن جا که پيروان اسماعيل به خردور زى
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اهميت زيادى مى دادند ،ناصرخسرو به ا ن فرقه گرايش پيدا کرد و به جايگاهى دست يافت که در مصر به
خدمت خليفه ى فاطمى مصر ،المستنصرباهلل  ٤٢٠ - ٤٨٧ ( ،ھ .ق ) .رسيد و از سوى او به عنوان ّ
حج ت
خراسان برگزيده شد .ناصرخسرو در بازگشت به ايران ،که همزمان با ا غاز فرمان روا ي ـ ـى سلجوقيان بود ،در
ا غاز به بلخ رفت و در ا ن جا به تبليغ مذهب اسماعيلى پرداخت .چيزى نگذشت که با مخالفت هاى گ روه
زيادى از مردم ا ن جا رو به رو شد و بيم ا ن بود که کشته شود .از اين رو ،به شهرهاى ديگر خراسان و برخى
شهرهاى مازندران روى ا ورد و کار تبليغى خود را ادامه داد .به نظر مى رسد در مازندران پيروانى گرد او را
گرفتند ،با اين همه چندان به او روى خوش نشان ندادند و د ر هر جا با چوب و سنگ از او پذيرا ي ــى کردند.
سرانجام به يمگان در بدخشان رفت تا در خلوت ا ن سرزمين کوهستانى روزگار گذراند و بر تنها ي ــى خود مويه
کند و روزگار را به نگارش کـتاب بگذراند .بيش تر ا ثار او طى  ١۵سال ماندن در همين کوهستان به نگارش
درا مدند .او در ا ن سال ه ا از پشتيبانى على بن اسد بن حارث ،که اسماعيلى مذهب بود و ناصرخسرو ک ـتاب
جامع الحکمتين خود را به درخواست او نوشته است ،برخوردار بود .سرانجام در همان سرزمين به سال
 ٤٨١قمرى ديده از جهان فروبست .سال شمار زندگى او:
 ٣٩٤هجرى قمری  :در روستاى قباديان مرو به دنيا ا مد.
 ٤٣٧هجرى قمری :سفر خود را به سوى مکه ا غاز کرد.
 ٤٣٨هجرى قمری :به بيت المقدس وارد مى شود.
 ٤٤٤هجرى قمری  :سفر هفت ساله اش به پايان مى رسد و به بلخ وارد مى شود.
 ٤۵٣هجرى قمری :به دليل تبليغ براى فرقه ى اسماعيلى از بلخ رانده مى شود .زادالمسافرين را ن يز در همين
سال مى نگارد.
 ٤٦٢هجرى قمری :جامع الحکمتين را به نام امير بدخشان ،شمس الدين ابوالمعالى على بن اسد حارث،
نوشت.
 ٤٨١هجرى قمري :در يمگان بدخشان از دنيا رفت.
نگارشهاى ناصرخسرو :سفرنامه ،ديوان شعر ،زادالمسافرين ،در اثبات باورهاى پايه اى اسماعيلى ه ا به روش
استدالل است ،و ج ـهجالدين (روى دين ،چهره دین) ،در تاويل ها و باطن عبادت ها و فرمان هاى دين به
روش اسماعيليان ،سعادت نامه ،روشنا ي ــى نامه (منظوم) ،خوان االخوان ،پيرامون باورهاى دينى
اسماعيليان ،شش فصل (روشنا ي ــى نامه نثر) ،گشايش و رهايش ،عجائب الصنعه ،جا ممع الحکمتين ،شرح
قصيده ى ابوالهيثم احمد بن حسن جرجانى ،بستان العقول ،در دست نيست و تنها در جامع الحکمتين از
ا ن نام برده شده است ،لسان العالم ،در دست نيست و تنها در جامع الحکمتين از ا ن نام برده است،
اختيار االمام و اختيار االيمان ،در دست نيست و تنها در جام ع الحکمتين از ا ن نام برده است ،رساله
الندامه الى زاد القيامه ،زندگى نامه ى خود نوشت که برخى به او نسبت داده اند.
نقش پیر ناصرخسرو در گسترش بینش اسماعیلیسم ونو افالطونیسم در اسیای میانه :حکیم ابومعین ناصر بن خسرو
حارث قبادیانی ( )٣٩٤-٤٨١الی حدود چهلسالگی در استان بلخ ،در دستگاه دولتی غزنویان و بعد ان سلجوقیان بسر برد،
اما اندک اندک محیط دست داشته خویش را برای بینش و تفکر خویش تنگ یافت و بخاطر پیدایش حقایق زندگی به هر سویــی
سر زد و تا اینکه در سن چهلسالگی به دلیل الهامی که برایش دست داد به سفر خویش اغازگر و در فرجام خود را در کعبه
شریف دریافت .وی در جریان سفر هفت ساله اش برای چهار بار به حج واقعی و علمی رفت و در زمان اقامت خود در مصر
توانست به مرکز دولت فاطمیان مصر راه یابد و بعد از مطالعه و پژوهشهای متداوم نه تنها اینکه به کیش اسماعیلی در امد،
بلکه به عنوان ّ
حجت جزیره خراسان جهت روشن ساختن اذهان همه باورمندان رهسپار دیار ابایــی خود شد .قابل یاداوری
است باقی مانده حیات پربار ناصرخسرو وقف مبارزه و اجتهاد عقالنی و عقیدتی گردید ،با وصف انکه از هر گونه ارامش و
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اسایش دنیوی محروم شد ،اما از طریق افرینش اثار و ادبیاتی که بازتاب دهنده فلسفه ،حکمت ،شعر ،ادبیات و عرفان
عقیدتی بود ،توانست ایام انزمان و محیط زندگی عقیدتی معاصران را نیز ّ
منور و مزین سازد .انهایــی که در انروزگار در جزم
گرایــیها و بینش تعصب امیز در قطار نخست قرار داشتند ،حضور علمی ،فکری و عقیدتی ناصرخسرو را در بلخ باستان تحمل
کرده نتوانستند و موصوف را با برچسپ تهمتهای ناهمگون ،مانند الدینی ،قرمطی ،ملحد ،رافضی و غیره وادار ساختند تا
میهن و زادگاه عزیز خود را به قصد نیشاپور ،مازندران و بعد محیط تنگ و تاریک یمگان بدخشان افغانستان که پرمحصول
ترین دوره زندگی را در ان جا سپری نموده بود ،ترک گوید .ادبیات شعری او دارای بینش تعلیمی ،اموزشی و عقیدتی و برخوردار
از پشتوانه ژرف معنوی که می توان موصوف را در برابر شعرا و ادبای دوره غزنویان و سلجوقیان ،و بدون تردید باالتر از ان
دانست .با وصف انکه دیده می شود که دیوان ناصرخسرو از مدح و ستایش خالی نیست ،اما باید متوجه شد که این مدح و
ستایش او در حق خلیفه و امام فاطمی است که خود بازتابدهنده یکنوع مبارزه و اجتهاد است در برابر انهایــی که از دین تعبیر
نادرستی را داشتند و میل داشت تا حقانیت حاکمیت خالفت فاطمیان را که به منظور عـدل و رهایــی باور های دینی و عقیدتی
به میان امد ،برای جهانیان به معرفی گیرد .سرایش شعری ناصرخسرو به گونه ای است که برای برخی دارای ثقلت بدیعی و
موازنه است ،اما ناصر فقط می خواست تا افکار و بینش فلسفی و عقیدتی اش را بازتاب دهـد و نه اینکه شعر بسراید و در فکر
وزن و قافیه باشد ،بلکه باالتر از ان می اندیشید و شعر برایش فقط یک وسیله عادی بود .دیده می شود که زبان شعری اش در
ان زمان زبان دری ساده و فهمای دوره سامانیان است .بهر حال ادبیات شعری ناصرخسرو ،دارای سبک و سلیقه خود بوده و
دارای فرهنگ زیبایــی شناسی ویژه خود است و شاید هم از همین سبب است که شعر ناصرخسرو در چشم شعرا و ادبای محلی
ای که در اشعار شان در فکر و ذکر هنر صنایع بدیعی و سالمت کالمی از دیدانداز ساختار زبانی و دستوری هستند ،جایگاه
چندانی پیدا نکرد ،ولی برای انانی که بیشتر در پـی عجایب و غرایب میگردند ،مملو از چیزهایــی است که در سرودههای دیگران
هرگز دریافت نخواهد شد .حکیم ناصرخسرو ،در میان شاعران و سخنوران مسلمان ،مقام ویژه دارد .در بیشتر سروده ها و
قصاید این دانشمند گرانمایه و ماندگار در ذهنیت ها ،از دیدگاه ومنزلت دینی ،کرامت انسان و مراتب واالی حضرت رسول
اکرم و خانواده علی و فاطمه ،به شمول اطاعت و فرمانبرداری از رسول هللا ،و اهل بیت طاهرین ،سخن به میان امده است.
حتی باید گـفت که اخالص و محبت ناصرخسرو در برابر کارکردهای ماندگار سرور کائنات ،اهل بیت و به ویژه امامان فاطمی،
سایر شعرای پارسی گوی و عرب را نیز مورد تشویق و ترغیب قرار داده و بینش انها را در مورد اهل بیت روشن ساخته است .وی
در قصاید و سرودههای خویش همواره از عشق و اشتیاق بیپایان در مورد مقام انسان سخن گـفته و فرهنگ ناب انساندوستی
را مروج ساخته و کافه بشریت را با اصیل ترین معارف عقیدتی و سازنده ترین اندیشه های جمعگرایانه ،اشنا ساخته است.
ناصرخسرو در بیان هویت انسان ،و خودی و بیزار از بیگانگی و الیناسیون ،به اسباب و وسایل ناهمگون اشاره نموده و عقیده
وباورهای دینیای که انسان را عالیترین پدیده و شامخ ترین مقام قایل باشد میستاید .دین در دیدانداز ناصرخسرو ،دژ
مستحکمی است که همه انسانهای بی درمان را در خود جا داده و در میان شان فرقی نمی گذارد و می گوید تفاوت شان تنها در
تقوا و پرهیزگاری شان است .او می گوید که دین می بایست دژی باشد مستحکم و با زیرساخت راستی ،درستی ،امانت کاری،
صداقت و ایمان داری تا از هرگونه گزند زمان و مکان ،خلل و اسیب در امان باشد و از هرگونه انحراف و کـژرفتاری و کـژگـفتاری
در امان باشد .ناصرخسرو می گوید که راست ان است که راه دین باید با خرد بیامیزد ،زیرا خرد ان موهبتی است که از سوی
پروردگار عالمیان برای بشریت عطا گردیده است .دین خزینه عقیدتی و باورهای انسانی است و در ان باید علم و حکمت مقام و
جایگاه بسازی که از علم و حکمت بهره مند باشد .خرد است که انسان را در شناخت دین و عقیده و باورهای ناهمگون یاری می
رساند .دین اگر با خردورزی همراه نباشد  ،به بیراهه خواهد رفت و پیروان در نیمه راه باقی خواهند ماند .ناصر می گویدکه
شخصدانا دین را سرفراز می سازد و نادان دین را زار و زبون می سازد ،و انهایــی که از خرد در دین داری و دین شناسی استفاده
نمی برند ،انها دینی نخواهند داشت که ناجی انها گردد .ناصر به این باور است ،انهایــی که خود را هیچ چیز نمی پندارند و اظهار
می دارند که ما خیلی ها ضعیف و نحیف هستیم و از دست مان چیزی بر نمی اید ،به مزمت می گیرد و می گوید که شما باید
بدانید در شما یک عالم کبیر قرار دارد و ان عالم کبیر در حقیقت عالم خلقت ،افرینش و حکمت است .و این انسان است که
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باعث ترقی و تعالی می گردد ،اما همه افرینش انسانی مدیون خرد است که به مثابه نخستین سالح برنده عقالنی از سوی
پروردگار به کافه بشریت عطا گردیده است.
نکـته دیگری که در شناخت مقام انسان که جنبه کالمی دارد و در قصاید و سروده های عرفانی ناصرخسرو بازتاب گسترده یافته
است ،نقش بینش جبر و اختیار است که همواره در میان شخصیتهای علمی و فرهنگی ،به ویژه فالسفه و دانشمندان مورد
گـفتمان قرار می گیرد .نقطه دیگری که ناصرخسرو در مورد مقام ،صالحیت و اختیار انسان از ان سخن به میان می اورد ،در
حقیقت امر شناخت ذاتی انسان ،خواهشات نفسانی ،به ویژه نفس لوامه و نفس ناطقه ،برازندگی های شان و اولویت انها در
زیست اجتماعی انسان به شمول غرایز و خواهشات بجا و بیجا ،است .او می گوید که ایا انسان هم باید مانند بهایم تنها زیست
غریزی داشته باشند و یا اینکه از خرد خــدا داد شان استفاده اعظمی به عمل بیاورند تا ان مسئولیت و رسالتی که خداوند برای
انسان منحیث موجود عقالنی تفویض نموده است ،به سرمنزل مقصود برسانند .او می گوید ،که اگر مانند ستوران تنها محکوم
غرایز می بودیم ،در این صورت فرق میان ما و ستوران و چهارپایان چه خواهد بود ،انگونه که گـفته است ،چون خویشتن
ستور گمانی مبر مرا .و مزید بران می فرماید که همه انسان ها دارای دو راه است ،یکی ان راهی است که انسان را بسوی نعیم و
فردوس برین رهنمون می شود و دیگری هم شیوه ای است که انسان را بسوی جهنم ،افات و بالهاست که ما را بسوی خود
می کشاند .ناصر می گوید که برخی ها را باور بر این است که گویا همه قضا و قدر انسان در لوح المحفوظ ساخته و پرداخته
شده است ،و در اختیار انسان هیچ چیزی قرار ندارد .ناصر می گوید که انسان های کاهل میل دارند که همه دشواری های خود
را بر قضا و قدر بنهند و از خود هیچ چیزی را به پیش نبرند که شایسته رسالت انسان نبوده و هرگز نخواهد بود .ناصرخسرو در
هر زمینه ای دیدگاه نقادانه،معقول ،تصحیح کننده و اموزنده دارد ،و نه اینکه با نقدش ذهنیت دیگرانان مغشوش سازد و با
انهایــی که از قضا و قدر برداشت نادرست دارند اطاعت بی چون و چرا نکرده بلکه با انها در ستیز قرارگرفته و از پیشوایان غلط
و غیر مردمی بیزار است و قدرت پرستان تصنعی را افراد و اشخاص بی کاره و فارغ از تعقل یاد می نماید .ناصر همچو حکیمی
حاذق و دارای اندوخته های گسترده زندگی و تاریخی ،ابتدا به شناسایــی هویت وجودی انسان پرداخته و عوامل سعادت و
خوشکامگی و سقاوت و بدبختی او را درحوزه اراده و اختیار او و نه جبر و خارج از حق انتخاب او ،معین می سازد و از جمله وفا
و هوش ،مهر ومحبت نام می برد .او میجگوید که انسان باید در عهد وفا زیست کند واز عهد وفا کمان تیر برای خویشتن بسازد
تا از عقیده و باور خویش دفاع کند .هر چند حکیم پاکرای قبادیانی در برابر پند و اندرزدهندگان نا اگاه و وسوسه های ناخود اگاه
ایستادگی کرد ،اما یاد سبز خراسان هرگز از خاطرش زدوده نشـد .او گاهی باد و هوای وطن را بهانه ساخته و مخاطب قرارداده و
به درۀ تنگ و تاری ک محیط یمگان فرا می خواند که در حقیقت امر بازتاب دهنده احساس ،عشق و محبت پیر در برابر
زادگاهش می باشد .او اظهار می دارد که ای ِباد دل افروز وابسته خراسان یکبار باید بگذری از سری فردی که در دره یمگان پناه
گزین شده است .ناصرخسرو با وصف انکه به سرزمین خراسان عشق می ورزد و لی بازهم میگوید که این سرزمین نفرین شده،
به معنی اینکه مردمانش نفرین شده هستند زیرا انها با دانشمندان و خردمندان همواره در ستیز هستند و نمی گذارند انها به
گونه درست در استقرار زندگی جدید و بینش وعقیده انسانی دست بکار شوند.بدون تردید بزرگترین نقش را در گسترش کیش
اسماعیلی و تعمیق تعالیم ان در افغانستان ناصرخسرو داشته است .وی که متکلمی دانشمند ،فیلسوفی توانا ،جهانگردی
ادیب و شاعری نامور در زبان فارسی بود ،در سال ٣٩٤ھ .ق.در بلخ متولد شد .ناصرخسرو ،پس از دوران جوانی و تحول
عظیم روحی ،سفر هفت سالهای را به قصد حج اغاز میکند و در اخر این سفر ،به دیدار ابوتمیم معد بن علی المستنصرباهلل،
خلیفه فاطمی در مصر نایل میاید و با داعی الدعات ،مؤیدالدین فی دین شیرازی رابطه دوستی برقرار میکند .وی قبل از این
سفر به کیش اسماعیلی درامده بود .ناصرخسرو سه سال در قاهره ماند و به عنوان داعی تعلیم و تربیت یافت و در سال٤٤٤ھ.
ق .به بلخ باز گشت و به عنوان داعی ،یا به گـفته خودش « ّ
حجت خراسان» ،کار خود را اغاز کرد و پایگاه ّ
سری خود را در بلخ
مستقر ساخت .اما پس از مدت کوتاهی ،موفقیت های او دشمنی علمای سنی را که از پشتیبانی حکمرانان سلجوقی برخوردار
بودند برانگیخت .سنیان او را به الحاد متهم کردند و قرمطی و رافضی خواندند ،خانه او را ویران کردند و حتی قصد جانش را نیز
داشتند .سرانجام ،او را مجبور کردند تا خانه خود را ترک کند و به دره یمگان در بدخشان پناه ببرد .یمگان در ان زمان جزء
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قلمرو امیر خودمختار بدخشان ،علی بن اسد بود که مذهب اسماعیلی و رابطه نزدیکی با ناصرخسرو داشت .ناصرخسرو برای
مدت سه سال در کشور مصر باقی ماند ،وی در این مسافرت سه ساله با حکما ،علما ،دانشمنداو فالسفه مالقات کرد و با انها
به مباحث پرداخت و بعد سعی نمود تا به دربار خلیفه فاطمی مصر ،حضرت امام المستنصرباهلل مشرف گردید ،و کیش
اسماعیلیه را موافق بینش و تصورات عقیدتی خود دانست و در فرجام بدان پیوست و لقب ّ
حجت خراسان را کمایــی نمود .وی
در سال ،٤٤٤که ناصر حدود پنجاه سال داشت به خراسان برگشت و به زادگاه اصلی خویش ،بلخ باستان رسید و به دعوت
ائین اسماعیلی پرداخت .اما با خصومت و جزم گرایــی امرای سلجوق مواجه شد .امرای سلجوقی شاید هم به اشاره خلفای
عباسیان در بغداد که خویشتن را دشمنان سرسخت اسماعیلیان به شمار می اوردند ،عوام و"علمای" اهل ّ
سنت را علیه وی
تحریک نمودند و باز خصومت را با او باز نمودند .عوام هم در تبانی با مالها دست به اشوب زده به خانه اش هجوم بردند و
کاشانه اش را که کلبه فقیری اما حکمت و دانش بود ،به اتش کشیدند .موصوف نا گزیر بلخ را ترک نمود ،متواری گشت و در
فرجام خویشتن را در یمگان بدخشان افغانستان دید و بقیه عمر پربار خویش را درانجا سپری نمود .وی در بدخشان به تحقیق و
پژوهش  ،تالیف و تصنیف پرداخت ،تا انکه سال ٤٨١شمسی پدرود حیات گـفت .موصوف تحصیالت خویش را در زادگاهش
به پایان رساند و به کسب سایر علوم چون ،طب ،فلسفه ،موسیقی ،حساب ،نجوم ،زبان یونانی و غیره پرداخت و مادامی به
سفر می رفت ،نیز از علما و دانشمندان محیط پیرامون خویش به بازاموزی می نشست .قرار قراین دیده می شود که ناصرخسرو
در سن  ٢٨سالگی رو به سرایش شعر اورده و اکنون انگونه که می دانیم دارای دو دیوان است ،که یکی ان به زبان دری و
دیگری هم به زبان عربی می باشد .ناصرخسرو در دربار سلطان محمود غزنوی و پسرش سلطان مسعود راه یافت که از احترام،
عزت و مشاغل روزمره در دربار انان برخوردار بود .اشعار ناصرخسرو حاوی مطالب و مضامین ستیزنده و پرخاشگری علیه مظالم
"روحانیون" ،دنیاپرست و تاریک اندیش و شاهان و حکمروایان استثمارگر و مفت خوار است که دهقانان و کارگران و کاسبان را
در ده و شهر مورد استثمار ،استعمار قرار میجدادند و از دست رنج انان خوان هفت رنگ را برای اهل و خانوار خویش می
گسترانیدند .مشاهده این چنین حاالت بر حالت روحی و روانی شاعر و دانشمند تاثیر گذاشته و بر احساس پرخاشگر او بیشتر از
پیش اثرگـذار شد واز این سبب بود که وی با دسته های درباری و درباریان قطع رابطه می کند .مادامی که رابطه شان با دربار و
درباریان قطع می کند و به روحانیون ایجاد رابطه میججکند ،با افسوس و درد فراوان از معاشرت و رابطه با انها خیلی ها در رنج
و عذاب می گردد ،زیرا وی از این نزدیکی با انها در می یابد که انها مشتی فاقد تفکر و بینش و صالحیت درک و شناخت ،نبود
منطق سلیم ،گروه سالوس صفت و جزمجگرا ،کوتاه اندیش ،بدتر از پادشاهان ،امیران و خواجگان ظالم و متعصب می
باشند .ناصر نا امید مجامع روحانیون را نیز ترک م ی گوید و در سن چهل سالگی برای دریافت حقایق و دانستن حال و احوال
توده های زحمت کش و باورمندان عینی و واقعی ،مصروف و مشغول گشت .ناصر به شهرهای مختلف خراسان ،هندوستان و
سایر مناطق به مسافرت می پردازد که در این سفر با دسته های ناهمگون انسان ها ،طوایف و گروه ها اشنا می شود و
خصوصیات قوی اهنین و عنعنات ملی انان را درک و با یکی از دانشمندان هندی به گـفتمان می نشیند .بعد از سفر هندوستان،
سفرهای دیگری را با برادرش و یک غالم هندی به مدت هفت سال به کشور هایــی چون ایران ،ارمنستان ،اسیای صغیر،
ترابلس ،عراق ،سوریه ،فلسطین ،مصر ،تونس ،الجزایر ،سودان ،یمن و جزیره العرب ،می پردازد .از این سفرها تجارب
خیلی ها مهمی را بدست می اورد و همواره از ان دروس خیلی ها خوبی را می اموزد و به تحقیق و پژوهش می نشیند و می نویسد.
در اثر فیروز منصوری "نگاهی نو به سفرنامه ناصرخسرو" ،امده است" :چنان شنیدم که ناصرخسرو وقتی به قزوین رسید ،به
دکان پینه دوزی رفت و بنشست تا کـفش هایش را اصالح کند و ناگهان در روی بازار غوغایــی برپا شد .پینه دوز از دکان برخاست
و در میان غوغا گران افتاد و چون بازگشت ،توته ای از گوشت بر سر درفشش داشت .ناصر پرسید این چه است؟ گـفت،
شخصی شعر ناصرخسرو را خوانده بود؛ او را ربودند و تکه و پرچه نمودند و این لقمه گوشت او است .ناصر کـفش هایش را رها
کرد و گـفت" :در شهری که شعر ناصر باشد ،من نباشم ".ناصرخسرو ،عـالوه بر ان یکی از انجمله دانشمندان ،شعرا ،عرفا و
نویسندگان بزرگ پارسی است که در فلسفه و حکمت دست باالیــی داشت ،و در خدا شناسی و دینداری سخت استوار بوده
است و مناعت نفس ،بلندی همت ،عزت نفس ،صراحت گـفتار و خلوص نیت او در سراسر گـفتارش اشکار است .ناصر ،در
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سفرنامه اش رویدادها و قضایا را با بی طرفی و بی غرضی تمام نقل می کند .اما زمانی که زادگاهش بلخ می رسد و به امر دعوت به
ائین اسماعیلیسم مشغول می شود ،مالها و به اصطالح فقها سد راه او شده و عوام را علیه او تحریک نموده ،خانه و کاشانه
اش را به نام قرمطی ،غالی ،رافضی به اتش میکشند .ناصر خواستار یک جامعه پاک ،منزه و مشحون از عدالت اجتماعی ،دور
از مفاسد اخالقی ،ادم کشی ،دزدی ،رشوه خواری ،خیانت ،چاپلوسی ،عیش و عشرت بی جا به ارزش خون و زحمت مردم،
بود .زادالمسافرین ،مهم ترین اثر ناصرخسرو است که در سال  ٤۵٣ھ .ق ،.تالیف شده و بااعتبارترین منبع در شناخت
اندیشه ها و باورهای اسماعیلی و دعوت ائین اسماعیلی به شمار می رود .این کـتاب ،یکی از مهم ترین اثار کالمی و فلسفی
اسماعیلیسم و حاوی واپسین باورهای مذهبی و ایده های کالمی و جهان شناختی رسمی فاطمیان در دوره امپراتوری دینی انان
است .زادالمسافرین ،در زمره سیاق منثور کهن پارسی است و به جهت روزگار تالیف و روش نگارش ،از دیر باز به این طرف
مورد توجه سبک شناسان نثر پارسی بوده است .این اثر سرشار از واژه های نادر و کهن پارسی است  .این اثر بر اساس محتوای
کالمی ،فلسفی و زبان ویژه و کهن اش که دست ناخورده باقی مانده است ،متنی است قابل تقدیر و تمجید .اسماعیلیه از اغاز
پیدایش خود در اسیای میانه و به ویژه در افغانستان نفوذ پیدا کرد و در دهه پایانی قرن سوم هجری ،فعالیت این مذهب در
این کشور و سایر مناطق همجوار ان مانند پاکستان ،تاجکستان ،ترکستان چین و عالقه جات شمال پاکستان ،اوج بیشتر
گرفت .موصوف در بلخ و بدخشان درمیان سال های  ٤٤٤الی ٤٨١مهتابی ،به عنوان داعی و ّ
حجت به تبلیغ ائین و کیش
اسماعیلی ،مشغول بوده است .در هنگام حمله ُمغل به افغانستان ،مناطق پامیرزمین و کوهستانان بدخشان که کوه بلند و
شامخ انرا محیط نموده است ،از تعرض انها مصؤن و محفوظ مانده است .بنا براین ،بدخشان پناهگاهی شد برای اسماعیلیان
نزاری و گنجور نوشته ها ،اثار و افریده های شخصیت های علمی ،فرهنگی ،و داعیان ،به شمول عقیدتی دوره خلفای نزاری،
تبدیل شده بود .با یک نگاه به طرح جهانی اسماعیلیه در می یابیم که خراسان یک جزیره مستقل و مناطق اسماعیلیه نشین در
افغانستان امروزی و پار دریا (ماورالنهر) ،همه زیر مجموعه این جزیره بوده است .شاهد این مطلب این است که ناصرخسرو،
خود را ّ
حجت خراسان می گوید و در عین حال ،عمده ترین فعالیت او در شمال افغانستان ،بلخ ،و شمال شرق افغانستان،
بدخشان بوده است .در حالی که پژوهشگر معروف و شرق شناس روسیه ،ایوانف ،با تکیه بر اطالعاتی که در باره جمعیت
اسماعیلی در اختیار داشته است ،از بدخشان به عنوان یک جمعیت جداگانه و ازاد یاد اوری می کند .در دوره پس از تجزیه
افغانستان امروزی به دولت غوری و غزنوی ،اسماعیلیان ،عالءالدین حسین ،سلطان غور را به کیش خود در اوردند و به کمک
او ازادانه به تبلیغ ائین خود پرداختند .با این حال ،رابطه تیره اسماعیلیان پس از عالءالدین حسین با فرزند او سیف الدین
محمد و به اصطالح فقه های اهل ّ
سنت نشان اشکاری از وضعیت نامناسب اسماعیلیه افغانستان در این مقطع است .سیف
الدین محمد ،همه داعیانی راکه پدرش در سال  ۵٣٤مهتابی ،به غزنه دعوت کرده بود و نیز بسیار دیگر از کسانی را که تازه به
این کیش در امده بودند ،از دم تیغ گذراند .حکمرانان غور نیز چندین باردست دست به اقدامات جنگی علیه اسماعیلیان
افغانستان  ،زده اند .نفوذ فقهای اهل ّ
سنت مصروف در حاکمیت ها و دستگاه حکومتی پادشاهان بعدی غور ،شاید نیز یکی از
عوامل سخت گیری ایشان بر خالف اسماعیلیه بوده باشد .غیاث الدین که بر غور و مناطق ضمیمه ان حکومت می کرد،
شافعی بوده و برادرش شهاب الدین که بر غزنی و مناطق اطراف ان حکومت می کرد ،حنفی بوده است .کوه های پامیر و
هندوکش و به ویژه مناطق بدخشان که در حصار کوه های شامخ بود ،از گزند و حمله مغل ها مصؤن ماند و پناهگاهی برای
اسماعیلیان نزاری شد که از بیم قتل عام مغول از منطقه قهسان فرار کرده بودند .در این دوره اسماعیلیان بدخشان و محیط
اطراف ان که پیش از سقوط الموت به امامان نزاری بیعت نموده بودند ،از تاثیر حمله مغول به دور ماندند و در دوره بعد از
الموتّ ،
سنت ادبی تا حدی ویژه وابسته و منوط به خود را به وجود اوردند .اینان با ّ
اهمیت دادن ویژه به اثار و افریده های
ناصرخسرو ،مقدار زیادی را از اثار موجود نزاری را از الموت و بعد از ان که به زبان فارسی نوشته شده بود ،حفظ کردند .قاسم
شاه ،فرزند شمسالدین محمد ،نیز شمسالدین سبزواری را با اعطای منصب پیر به سوی افغانستان فرستاد .وقتی شمسالدین
محمد وارد بدخشان شد ،مردم بسیاری به دیدار او شتافتند و او انان را به پذیرش مذهب اسماعیلیه و ادای سوگند بیعت به
امام قاسم شاه ملزوم ساخت .وی بعد ان در تبت صغیر (ترکستان چین) ،غزنی ،چیناب ،وانل نگری ،دره های هندوکش و
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پامیر ،کشمیر و هندوستان ،به انجام ماموریت پرداخت .بدخشان و نواحی ان در نیمه نخست سده نهم هجری جزء قسمت
امپراتوری تیموری درامد .پس از ان بدخشان را اوزبک ها گرفتند ،ولی میرهای اسماعیلی شغنان ،به سلسله تیموریان محلی
پیوسته در برابر اوزبک ها مقاومت می کردند .در سال  ٩١٣مهتابی ،شاه رضی الدین بن طاهر ،یکی از امامان محمد شاهی ،از
پایگاه دعوت خود به بدخشان امد و به کمک پیروان محلی خود زمام حکومت بخشی از بدخشان را به دست گرفت .در جنگ
سال ٩١۵هجری ،شاه رضی الدین کشته شد و در نتیجه ،نزاریان بدخشان که ان زمان از شاخه محمد شاهی بودند ،به شدت
به وسیله امیران تیموری موجود در محل ،مورد ازار و اذیت قرار گرفتند .بعد از این رابطه اسماعیلیان با اهل تصوف پر رنگ تر
شد و انها خود را در پشت خرقه صوفیان پنهان کردند .سلطه مغوالن و تیموریان بر افغانستان به صورت کلی سبب شد که
مدارس ،کـتابخانه ها ،نخبگان و مجموعه فرهنگ به شدت صدمه ببیند و روحیه تقدیرگرایــی به وجود اید .زیر چنین شرایطی،
عالوه بر اسماعیلیان ،مردمان دیگری نیز به دایره صوفیان در امدند که تا امروز هم این جریان به اشکال گوناگون در این
سرزمین به حیات خود ادامه می دهد .در نیمه نخست سده نهم هجری ،امامان نزاری قاسم شاهی در زیر دایره پیرهای اهل
تصوف انجدان حیات بسر می بردند .انجدان که در مرکز ایران ،در محالت و ُقم واقع است ،مدتی بیش تر از دو سده مقرر
امامان قاسم شاهی باقی ماندند .مستنصرباهلل دوم ٨٦٨-٨٨۵( ،خورشیدی) نیز عـده ای از داعیان معتمد خویش را به نقاط
مختلف ایران ،افغانستان و اسیای مرکزی فرستاد.
وقتی شاه اسماعیل صفوی ( ٩٠٧-٩٣٠مهتابی) ،دستور قتل شاه طاهر ،معروف ترین امام سلسله نزاری قاسم شاهی در دوره
انجدان را در سال ( ٩٢٦مهتابی) ،صادر کرد ،شاه طاهر به هندوستان گریخت و فعالیت و کارکرد های خود را در منطقه احمد
نگر هندوستان اغاز کرد .در دوره ای که او در احمد نگر به سر می برد ،چند تن از داعیان بدخشان ،از جمله میرزا صوفی،
میرزا محمد کابلی ،سید حیدر شاه ،سید شاه محمد ،و برخی دیگر از بدخشانی ها ،به دیدار امام امدند و از رهنمود های امام
مستفید شدند .دوره انجدان شاهد تجدید حیات فعالیت های ادبی نزاریان بود .قدیمی ترین نتیجه این تجدید حیات ادبی به
زبان پارسی  -دری ،به وسیله ابواسحاق قهستانی و خیرخواه هراتی (متوفای بعد از ٩٦٠ھ .ق ).پدید امد .محمد رضا بن سلطان
حسین غوریانی هراتی ،معروف به خیرخواه هراتی ،نویسنده ،شخصیت عرفانی و ادبی و یک فرد پرکار بود .امام مستنصرباهلل او
را من حیث داعی به جانشینی پدرش که از دعیان و پیران محلی زادگاهش در غرب افغانستان بود ،مؤظف کرده بود .خیرخواه
هراتی بر اساس قول پونا واال که در کـتاب شناسی ،صفحات  ،٢٧٣-٢٧۵درج گردیده است می نگارد " :یکی از پرکارترین
نویسندگان اسماعیلی که در سده دهم هجری حیات بسر برده است ،محمد رضا ابن سلطان حسین غوریانی هراتی معروف به
خیرخواه هراتی است .او شاعری بود سرشناس و هموار در اثار و افریده هایش ،به ویژه اثار شعری اش "غریب" ،تخلص می کرد
واحتمالن بعد از ٩٦٠هجری  -قمری ،درگذشته باشد(".دفتری ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ص ،۵٣٤ .و مختصری در تاریخ
اسماعیلیه ،ص)٢٣٦ .خیرخواه در اثار منثور و منظوم خویش اشاراتی به فرایند زندگی خویش دارد که از این اشارات تا حدی
می توان به نحوه و شرایط زیست او از هر نقطه نظر ،به شمول عقاید و باورها ،واقف گردید .پدرش سلطان حسین از رجال
اسماعیلیه بود و در شمال افغانستان فعالیت می نمود ،و بر اساس برخی از معلوماتی که در مورد او در اثار و افریده های
ناهمگون ارایه گردیده است ،امام انوقت اسماعیلیان قرار بوده است تا وی را من حیث داعی خراسان ،کابل ،بدخشان و سایر
مناطق وابسته ان ،منصوب نماید ،او را به مقر خویش فرا خواند ،اما وی در راه کشته می شود و خیرخواه جوان با همه ی
مخالفت ها به جای پدر ،به حضور امام رسید و به دعوت خراسان منصوب شد( .دفتری ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ص-۵٣۵ .
۵٣٤؛ ایوانوف ،ادبیات.)١٤٢،خیرخواه در اقتباس و انتحال اثار سایر نویسندگان ،دستی توانا داشت ،چنانکه هفت باب
ابواسحاق را بصورت کالم پیر در اورد و به ناصرخسرو نسبت داد .دعوت امامان برحق ،و بیان بعضی از حقایق دین برای
جماعت ضعفا و مستجبان ،که در اثر ابواسحاق هفت باب ،ویراسته ایوانف ،تهران ،١٣٣٧ ،ص ،٢.نوشته شده است،
موضوعی است حیاتی و قابل قدر .این اثر ظاهرن عنوان دیگری داشته است که اکنون در میان کارشناسان بدست فراموشی
سپرده شده است ،اما چون دارای هفت باب بوده است ،از این سبب به این نام مسما شده است .یکی از نکات ّ
بااهمیت این
کـتاب ،شرحی است در باره تصور و بینش قیامت ،به ویژه ان قیامتی که حسن علی ذکره السالم ،در١٧ماه رمضان سال ۵۵٩
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هجری قمری اعالم داشت ،و نیز نقل قول های مستقیم یا غیرمستقیمی که از ابواب و فصول علی ذکره السالم ،در ان امده
است ،ذکر شده و در ان نویسنده بران است که بعدن فصلی چند در باب تاریخ قیامت ،قیامات ،توسط اهل دانش و خرد
تعیین و اضافه شده اند( ،همانجا ،ص ،)٤٢.بنویسد .این کـتاب در دوره امامت امام مستنصرباهلل سوم ،معروف به شاه
غریب ،یا شاه غریب میرزا که در حوالی  ،٩٠٤وفات یافته ،نوشته شده است( .ایوانف ،ادبیات ،ص ،٢٧٠ .دفتری ،تاریخ و
عقاید ،ص).۵٠٢ .اکنون دوباره بر می گردیمبه کارنامه و کارکردهای پیر سترگ ناصرخسرو که دردره یمگان نیز به تبلیغات
اسماعیلی خود ادامه داد و در همان حال ،مکاتبات خود را با داعی ّالدعات ،مؤید الدین فی دین شیرازی و مرکز دعوت فاطمی
در قاهره حفظ کرده بود .مطابق روایات محلی اسماعیلیان امروز بدخشان که از ناصرخسرو به عنوان « سید شاه ناصر» نام می
برند و هنوز برای او احترام بسیاری قائلاند و برخی از اثارش را حفظ کردهاند ،این ناصرخسرو بود که مذهب اسماعیلی را در
بدخشان رونق بیشتری بخشید .بدخشان پس از این یکی از مراکز اسماعیلیه و پایگاه اسماعیلیان نزاری پس از تخریب قلعه
الموت در ایران شد و به گنج خانه نوشتههای نزاری تبدیل گردید .ناصرخسرو دست کم تا هفتاد سالگی زنده بود و در یمگان در
تاریخ نامعلومی بعد از سال ٤٦۵ھ .ق .درگذشت .قبر او که بر فراز تپه کوچکی قرار دارد ،در یمگان و در قریه امروزی حضرت
سید نزدیک فیض اباد (پایتخت بدخشان افغانستان) واقع شده است .بدخشان ساکنان محلی که مقبره را همچون زیارتگاهی
ً
شدیدا
پاس میدارند و مدعیاند که سیدها از اعقاب ناصرخسرو هستند ،در نهایت شگـفتی ،همه ،سن ّـیان متعصبی هستند که
اسماعیلیان بدخشان و جاهای دیگر را از امدن به زیارت مقبره منع میکنند .ان ها همچنین معتقدند که جـد شان ،ناصر ،یک
پیر صوفی و مانند خودشان سنی مذهب بوده و هیچ رابطهای با اسماعیلیه نداشته است .مادامی که در مورد پیر ناصرخسرو
سخنی را به میان اوریم ،دور از امکان است که اگر پیرامون یکی از شخصیت های تاریخی دعوت کیش اسماعیلی در بدخشان و
حتی در قلمرو اسیای میانه و پامیرات دو کنار دریای امو سخن بر زبان نرانیم و ان شخصیت ماندگار ابوالمعالی علی بن اسد
است.
سیستم و نظام محاسبات و بانکداری در ا ثار پیر :پيرامون صرافى و چگونگى داد و ستد مردم بصره چنين
نوشته است ":و حال بازار ا ن جا ،چنان بود که ا ن کسى را که چيزى بود به صراف دادى و ا ز صراف خط
بستدى و هرچه بايستى بخريدى و بهاى ا ن را به صراف حواله کردى و چندان که در ا ن شهر بودى ،بيرون از
خط صراف چيزى ندادي ".و خود او نوشته است که در ا ن زمان "،امير بصره پسر باکاليجار ديلمى ،ملک
پارس ،بود .وز يرش مردى پارسى بود و او را ابونصر شهمردان مى گ ـف تند ".هم چنين نوشته است که در
اصفهان در زمان پادشاهان سلجوقى بازارى به نام بازار صرافان وجود داشت که  ٢٠٠مرد صراف در ا ن به
کار صرافى مى پرداختند .هنگام دو ر شدن از جزيره ى ا بادان چيزى مانند گنجشک را در ميان دريا مى بيند و
پس از اين که اندکى نزديک تر مى شود ا ن را بزرگ تر مى بيند و مى پرسد" :ا ن چه چيز است" و پاسخ مى
شنود ":خشاب" و سپس اين گونه به توصيف ا ن مى پردازد":چهار چوب است عظيم از ساروج ،چون هيبت
منجنيق نهاده اند .مربع ،که قاعده ى ا ن فراخ باشد و سر ا ن تنگ و علو ا ن از روى ا ب چهل گز باشد و بر
سر ا ن سفال ها و سنگ ها نهاده ،پس از ا ن که ا ن را به چوب به هم بسته و بر مثال ثقفى کرده و بر سر ا ن
چهارطاق ساخته که ديدبان بر ا ن جا شود .و اين خشاب را بعضى مى گويند بازرگانى بزرگ ساخته است و
بعضى گـفتند که پادشاهى ساخته است .و غرض از ا ن دو چيز بوده است :يکى ا ن که در ا ن حدود که ا ن
است ،خاکى گيرنده است و دريا تنگ ،چنان که اگر کشتى بزرگ به ا ن جا رسد بر زمين نشيند و کس نتواند
خالص کردن .دوم ا ن که جهت عالم بدانند و اگر دزدى باشد ببينند و احتياط کنند و به شب ا ن جا چراغ
سوزند ،در ا بگينه ،چنان که باد بر ا ن نتواند زد و مردم از دور بي نند و احتياط کنند و کشتى از ا ن جا
بگردانند".
هنگام سفر از اصفهان به نايين از ايمن بودن راه و ا رامشگاه ها ي ــى که بين راه ساخته بودند سخن مى گويد:
"و در اين بيابان به هر دو فرسنگ گنبدک ها ساخته اند و مصانع که ا ب باران در ا ن جا جمع شود .به
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مواضعى که شورستان نبا شد ساخته اند .و اين گنبدک ها به سبب ا ن است تا مردم راه را گم نکنند و نيز به
گرما و سرما لحظه اى در ا ن جا ا سايشى کنند".
هنگام بازديد از اسکندريه مى گويد" :و بر ا ن مناره ا ينه اى حراقه ساخته بودند که هر کشتى روميان که از
استنبول بيامدى چون به مقابله ى ا ن رسي دى ،ا تشى از ا ن ا ينه در کشتى افتادى و بسوختي .و روميان
بسيار جـد و جهد کردند و حيلت ها نمودند و کس فرستادند و ا ن ا يينه بشکستند ".در جاى جاى سفر خود
در شهرهاى گوناگون با کاريز ،ا ب انبار و دوالب رو به رو مى شود و پيرامون دوالبى در مصر مى گويد" :و
چون از دو ر ش هر مصر را نگاه کنند پندارند کوهى است و خانه ها ي ــى هست که چهارده طبقه از باالى يکديگر
است و خانه ها ي ــى هفت طبقه .و از ثقات شنيدم که شخصى بر بام هفت طبقه باغچه اى کرده بود و گوساله
اى ا ن جا برده و پرورده تا بزرگ شده بود .و ا ن جا دوالبى ساخته که اين گاو مى گردا نيد و ا ب از چاه بر مى
کشيد و بر ا ن بام درخت هاى نارنج و ترنج و موز و غيره کشته و همه دربار ا مده و گل و سپرغم ها همه نوع
کشته".
در گزارش از شهر طرابلس مى گويد" :و ا ن جا کاغذ نکو سازند مثل کاغذ سمرقندى ،بل بهتر ".که هم از
پيشرفت کاغذسازى در ا ن شهر و هم از ک يفيت کاغذ سمرقندى حکايت دارد که کيفيت کاغذهاى ديگر را با
ا ن مى سنجيدند .هنگام رفتن از شهر اخالط مى گويد" :بيستم جمادى االول از ا ن جا برفتيم ،به رباطى
رسيديم .برف و سرما ي ــى عظيم بود .و در صحرا ي ــى ،در پيش شهر ،مقدارى راه ،چوبى به زمين فرو برده
بودند تا مردم رو ز برف و دمه بر هنجار ا ن چوب بروند ".در مورد پارچه هاى رنگ به رنگ (بوقلمون) ،که در
جزيره ى تنيس مى بافتند ،مى گويد" :و بدين شهر تنيس بوقلمون بافند که در همه عالم جاى ديگر نباشد ،ا ن
جامه اى رنگين است که به هر وقتى از روز به لونى ديگر نمايد .و به مغرب و مشرق ا ن جامه از تنيس برند.
و شنیديم که سلطان روم کسى فرستاده بود و از سلطان مصر درخواسته بود که صد شهر از ملک وى بستاند
و تنيس به وى دهد ".در توصيف بيمارستان بيت المقدس مى گويد":و بيت المقدس را بيمارستانى نيک
است و وقف بسيار دارد و خلق بسيار را دارو و شربت دهن د و طبيبان باشند که از وقف مرسوم ستانند".
اين گونه وقف ها ،که مى توان ا ن را گونه اى بيمه ى بهداشت دانست ،در ديگر سرزمين هاى اسالمى نيز رواج
داشته است .هنگام گذشتن از ا مل به رى مى گويد" :و ميان رى و ا مل کوه دماوند است مانند گنبدى و ا ن
را لواسان گويند .و گوي ند بر سر ا ن چاهى است که نوشادر از ا ن جا حاصل شود و گويند کبريت نيز .و مردم
پوست گاو ببرند و پر نوشادر کنند و از سر کوه بغلطانند که به راه نتوان فرود ا وردن ".از سفرنامه ى
ناصرخسرو دو نسخه ى خطى وجود دارد که هر دو در فرانسه نگهدارى مى شود .نخستين بار شفر،
خا ورشناس فرانسوى ،به سال  ١٢٩٨قمرى به چاپ سفرنامه با ترجمه ى فرانسوى پرداخت و سپس چاپ
سنگى از ا ن کـتاب در بمبىئ هند انجام شد .بار سوم ،سفرنامه در تهران همراه با ديوان ناصرخسرو به
کوشش زين العابدين الشريف الصفوى بن فتحعلى بن عبدالکريم الخوى به سال  ١٣١٢قمرى به چ اپ سنگى
رسيد و در همان سال چاپ ديگرى از سوى همان شخص به بازار ا مد .چاپ پنجم اين کـتاب در چاپ خانه ى
کاويانى برلين به کوشش غنى زاده همراه با دو مثنوى روشنا ي ــى نامه و سعادت نامه به سال  ١٣٤٠قمرى به
چاپ رسيد .اما شناخته شده ترين چاپ اين ک ـتاب را دک ـتر محمد دبيرسي اقى به سال  ١٣٣۵خورشيدى به
سرمايه ى انتشارات زوار به بازار فرستاد .چاپ هاى ديگرى از اين اثر نيز به بازار ا مده است.
بازتاب شخصیت تاریخی و عقیدتی امام علی(ع) در اثار ناصر خسرو :حكيم ناصرخسرو ،شاعر پراوازهايران در قرن پنجم
هجری ،از پيروان مذهب اسماعيلی بود و از ادب فارسی در تبليغ و ترويج اين مذهب استفاده میكرد .او با نگارش كـتب متعدد
و سرودن هزاران بيت شعر عالوه بر انجام رسالت تبليغی خود ،به رفع شبهات دينی و پاسخگويــی به مخالفان میپرداخت .در
اثار او به مدح و منقبت حضرت علی(ع) توجه زيادی شده است .مقالهحاضر به بررسی سيمای حضرت علی(ع) در اثار
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ناصرخسرو میپردازد .كليدواژهها :ناصرخسرو ،حضرت علی(ع) ،مذهب اسماعيليه ،حكيـم ناصرخسـرو بـن حارث در ذی قعـ ـده
١٠٠٤م ٣٩٤ / .ھ .ق .در قباديان بلخ متولد شد .وی كه از خاندانی ديوان ساالر و اهل فضل و رياضت بود ،پس از رو اوردن
به مذهب اسماعيلی ،به اوازه بزرگی و فضائل المستنصر -خليفه فاطمی -به مصر و شام سفر كرد  .شش سال در قاهره اقامت
داشت و پس از دست يافتن به مقامی بلند در مراتب اسماعيلیّ -
حجت  -در ١٠۵٢م٤٤٤ / .ھ .ق .برای ادامه فعاليت هايش در
مقام مبلغ به بلخ باز گشت .اثار او كه همگی به زبان فارسی هستند عبارتند از" :ديوان اشعار"" ،روشنايــی نامه (نظم)"،
"روشنا ِي ـی نامه (نثر)"" ،سف ـرنامه"" ،وجــه دين"" ،زادالمسافرين"" ،خـوان االخـوان" و "جـامع الحكمتين" .عـالوه بر اين
اثار ،تعـدادی كـتاب و رس ــاله های ديگر نيز به او منسوب است .تاريخ وفات او در سال های ميان١٠٧٢م ٤٦۵/.ھ .ق .و
١٠٧٧م ٤٧٠ / .ھ .ق .ذكر شده است.نوشتار حاضر بران است كه با بررسی سيمای حضرت علی (ع) در معروفترين اثار
ناصرخسرو به ترسيم تصوير دقيقی از ان دست يابد .روشن است رسيدن بدين مقصود ،با بررسی موضوعی اثار اين اديب و
م ّبلغ مذهبی همراه است *.ناصرخسرو در "جامع الحكمتين" كه نگرشی فلسفی به مذهب اسماعيليه دارد ،به دنبال تشريح
مقام وموقعيت امام در مذهب اسماعيلی است .او از ماهيت شرافت نبی و وصی اينگونه می گويد« :چو از هر موجودی دو
موجود بر ترتيب شريف تر است از ديگر موجودات ،روا نباشد كه دو مـرد از ديگر مردمان شريف تر نباشند از هر انكه عظيم تر
موجودی مردم است كه غرض صانع از ايجاد موجودات همه اوست .پس گـفتند كز مردمان دو مرد شريفتر است يكی رسول و
ديگر وصي ازو .دليل بر شرف اين دو تن بر همه خلق ان اورند كه شرفا خلق همه فرزندان ايشانند .نيز هيچ مردی نيست از
جملگی خلق كه اندر دين اسالم اند بانگ نماز  -كان منادی خدايست  -همی نشوند كه گويند به اقرار به وحدانيت خدای برابر
ذكر اين دو تن را كه موذنان بانگ همی كنند هر شبان و روزی پنج وقت نماز كه ان وقت را جملگی وقت ها و زمان ها شرف
است و بر سر مناره به اواز همی گوینـدّ :
محمد رسول هللا و علی ولی هللا ».او نبی و وصی را از يك گوهر وجودی شريف می داند،
كه شرافت انان نسبت به عامه همانند شرافت وقت نمازهای پنجگانه نسبت به اوقات ديگر است .او همچنين وجود نبی و
وصی را همانند اهن و مغناطيس می داند كه همواره جاذب يكديگرند« :اهن قوی تر گوهری است و الت حرب از او سازند.
منافع مردم اندر او بسيار است ...چون رسول از خلق علی را به خويشتن كشيد چه به مصاهرت و چه به وصايت ،پيدا امد كه
اميرالمومنين علی ممثول اهن بود .چه درست شد كه رسول به منزلت مغناطيس عالم دين بود و اميرالمومنين به مرتبت اهن
عالم دين بود .و چنانك مغناطيس ،اگرچه بسيار جواهر باشد ،جز اهن را به خويشتن نكشد ،مغناطيس دينی نيز از بسياری از
امت جز مر اين اهن را به خويشتن نكشيد ».ناصرخسرو در اين كـتاب با نگرشی فلسفی و عقالنی به اثبات وجود وصی برای نبی
اكرم می پردازد و شرافت ان دو را ذكر می كند و اين گونه نتيجه می گيرد كه« :تا امروز فرزندان او فرزندان رسول اند ،و چه مر او
را وصی خويش به غـدير خم و همگان ر ا به واليت او اشارت كرد ».ناصرخسرو در توضيح اين مفاهيم می كوشد و انكار واليت و
وصايت حضرت علی را ستمكاری و مانع هدايت فرد می داند .وی در تفسير و تاويل احاديث مربوط به وصايت حضرت علی و
شان و منزلت اهل بيت كوشيده و با نگرشی عقالنی ان را چنين تبيين می کند« :كشتی نوح نيز چوب نيست بل اهل بيت
رسول است و نيز طوفان نوح اب نيست بل جهل و ضاللت است كه هالك عاصيان است ».سخن او عالوه بر اينكه ياداور
حديث نبوی «مثل اهل بيتيــی فيكم كمثل سفينه نوح من ركبها نجاو من تخلف عنها غرق» است ،تفسيری عقالنی از اين
حديث را بيان می كند .الزم به ذکر است كه "جامع الحكمتين" در اواخر عمر ناصرخسرو و به هنگام ثبات عقايد و كمال ارای او
به رشته تحرير در امده است .در واقع او از ديدگاه فلسفی و عقالنی به موضوع نگريسته و چهره حضرت علی را مطابق با عقيده
مذهبی خود ترسيم كرده است .ناصرخسرو در "وجه دين" اين گونه به اثبات وصايت حضرت علی پرادخته است« :وصی ادم
السالم و وصی ابراهيم موالنا اسماعيل بود عليه ّ
السالم و وصی نوح موالنا سام بود عليه ّ
موالنا شيث بود عليه ّ
السالم و وصی
السالم و وصی عيسی موالنا شمعون بود عليه ّ
موسی موالنا هارون بود عليه ّ
السالم و وصی محمد مصطفی علی المرتضی بود عليه
السالم ».از ان جايــی كه "وجه دين" كـتابی مذهبی در توضيح مسائل شرعی و يا به تعبير ديگر رساله عملی محسوب می گردد،
ناصرخسرو در اين كـتاب اشاره ديگری به موضوع نداشته و بيشتر به شرعيات می پردازد .ناصرخسرو در"سفرنامه" که از معروف
ترين اثار وی محسوب می گردد ،هرگاه نام حضرت علی رفته است با ذكر سالم و احترام از او ياد می كند .در"زادالمسافرين"
داکتر نصرالدین شاه پیکار

137

اداره نشرات سیمای شغنان











که از ديدگاه فالسفه و حكما به اثبات و يا نقض مسائل دشوار فلسفی پرداخته و ديدگاه های فلسفی برخی از بزرگان فالسفه را
نقد می کند ،سخنی از حضرت علی به ميان نمی اورد .اما در"خـوان االخـوان" حضرت علی را به همراه اوليا و رسول و امامان،
واسط و ميانجی بين خداوند و بشر دانسته و اين گونه می گويد که « :اگر كسی بی اين ميانجيان توحيد جويد معطل است».
"ديوان اشعار" ناصرخسرو مجال مبسوطی برای شرح مضامين مربرط به حضرت علی است .توصيف و توضيح صفات حضرت،
مدح و منقبت وی ،ستايش مردانگی ،شجاعت ،دالوری و جنگاوری حضرت در ميان اشعار وی ديده می شود .در شعر اين
شاعر پارسی گو ،همواره حضرت نبی و وصی در كنار هم امده اند؛ زيرا او دوستی خاندان پيامبر را مايه راهيابی به رضوان در روز
حشر می داند« :چون به ّ
حب ال زهرا روی ُشستی روز حشر  -نشنود گوشت ز رضوان جز سالم و مرحبا»
شاعر اطاعت از پيغمبر و حضرت علی را در يك رديف دانسته و بارها احاديث مربوط به حضرت علی را به شعر دراورده و يا در
اشعار خود به ان ها نظر داشته است:
«شهرعلوم انكه در او عليست
مسكن مسكين و ماب و متاب
روی به شهر ار كه اين است روی
تا نفــريـبد ز غ ــوالن خطاب
هر كه نتـابد ز علـی روی خويش
بـی شك از او روی بتابد عـذاب
جـان و تن حج ّـت تــو مر تو را
بـاد راب قــدم ای بــوت ـراب»
در اين شعر ،عالوه بر اينكه حديث نبوی را به نظم می كشد ،روی اوردن به حضرت علی را مانع عذاب الهی می داند .در ديوان
شعر ناصرخسرو اين چنين مضامينی به وفور يافت می شود .پاره ای از اين مفاهيم به عنوان نمونه اورده می شود:
ذكر جنگاوری حضرت؛
 حضور او هماره باعث پيروزی در جنگ است.؛ انتخاب حضرت علی(ع) با تاييد الهی صورت گرفته است؛ توانايــی جدا كردن حق از باطل را دارد.؛ همانگونه كه پيامبر(ص) در دريافت و نقل وحی بی همتاست ،حضرت علی نيز در كشتن جباران همتايــی ندارد.؛ عروة الوثقی دين اسالم مهر فرزندان حضرت علی است؛ حضرت همراه قران و شمشير بوده و بنياد دين حضرت محمد(ص) است؛ او مدافع رسول خدا و شمشير او ياری گر قران است؛ او همچون هارون برای موسی ،شريك و همنشين محمد(ص) است.ناصرخسرو عالوه بر ذكر صفات و خصوصيات حضرت علی درباره خاندان وی اين گونه می گويد :اوالد پيامبر ،در حكم روز
قضا هستند؛ پسران علی(ع) ،سپر انسان ها از اتش الهی هستند .راه ديگری كه ياری گر اصرخسرو در ترسيم چهرۀ حضرت
علی است ،به نظم پارسی دراوردن گـفتار و كالم ان حضرت است.
قيمت هر كس بقدر علم اوست
هم چنين گـفتست اميرالمومنين
ُ
ُ
اين بيت اشاره است به حديث «قيمه ُكل َا ْمر ما ُي ْحسينه» .در بسياری از موارد ،شاعر بدون ذکر نام حضرت ،از احاديث
ايشان استفاده كرده است:
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ای پسـر مشغول اين دنياست خـلق
چون بمردار است مشغول اين كالب
َ ْ
ُ
ْ
الب» .در ديوان شعر ناصرخسرو نمونه های
كه در واقع اشاره ای است به« :الدنيا جيفه فان رضيت بها فاص ِبر علی مقا ِرنه ال ِك ِ
بسياری از اين دست می توان يافت :هرانك او نفس خود بشناخت بشناسيد يقين حق را اميرالمومنين اين گـفته شير ايزد ديان.
سه ْ
كه اشاره به حديثْ « :
عرفه ُ
فقد ُ
عرفه ْنف ُ
من ُ
ربه» است .عقل و حكمت از ديگر صفات برجسته حضرت علی در شعر
ناصرخسرو است كه حضرت به كمك اين صفات شايستگی خالفت و وصايت را به دست اورده است:
ان كه بيش از دگران بود به شمشير و به علم
وانكه بگزيد و وصی كرد نبی بر سرماش
تكيه بر علم و حكمت را در جای ديگر چنين بيان می كند:
نام نهی اهل علم و حكمت را
رافضی و قرمطی و معتزلی
رافضيم سوی تو و تو سوی من
ناصبيــی نيست جـای تنگـدلی
علم و عمل مذهب من است و تو
می علم نجويــی كه گاو بی عملی
التو عزی و منات اگر وليند
هر سه ترا مرمرا عليست ولی
بنا بر اعتقاد اسماعيليان ،علم و حکمت موهبتی خدادادی است که خداوند ان را به وسيله پيامبرش برای مردم فرستاده است.
شش پيامبر صاحب شريعت که از نظر اسماعيليان ناطق واعالم کننده شريعت خوانده می شدند ،يعنی قانون ظاهر و
دنيز متضمن اوامر و نواهی ،فرائض عبادی و دود شرعی بودند ،هر کدام يک وصی داشتتند .بنا براعتقاد اسماعيليان پيامبر
ناطق دوران ما ،حضرت محمد(ص) پسرعم و داماد خود علی بن ابيطالب را در مقام وصی انتخاب کرد .انان اعقاب حضرت علی
را امامان حقيقی امت اسالمی می دانند و اعتقاد دارند فقط اين امامان معنای باطنی کالم الهی را -که پيامبر ابالغ کرده است -
می دانند و منتقل می کنند .بنابراين اعتقاد ،امامان که خلفای فاطمی ادامه سالله ان ها هستند گنجينهدار پيام الهی می باشند.
ان ها حافظان علم و حکمت حقيقی هستند که ان را به پيروان خود که اوليا هللا هستند انتقال می دهند .اين گونه ناصرخسرو
ً
صريحا با کسانی که عقيده ای خالف او دارند می جنگد و جواب گوی اتهام هايــی
عالوه بر به نظم کشيدن عقايد مذهبی خود،
است كه به او وارد می شود و البته خود نيز به دشمنانش اتهام هايــی می زند .او با نگرشی كه خاص خودش است ،شرافت
حضرت را  -عالوه بر مسائل فوق  -در روزغـدير به دليل علم وشجاعت او میداند :پس از خطبه غدير خم شنيدی علی او را ولی
باشد به پيمان ،علم و شجاعت .او حكمت علی(ع) را مايه شايستگی او در وصايت می داند:
از پس پيغمبر ان باشـد خليفه كـو بود
هم مبارز هم به علم اندر سوار ای ناصبی
از علی علم شجاعت سوی ّامت ظاهر است
روشن و معروف و پيدا چون نهار ای ناصبی
زير بار جهــل مانــدسـتی ازي ـرا مــر ت ـرا
در مدينه علم و حكمت نيست بار اي ناصبی
راز ايــزد با محمـد بود و جز حيـدر نبود
مــر محمــد راز ايــزد رازدار ای نـاصبی
در ادامه قصيده ،ناصرخسرو شرح دالوری های حضرت را در جنگ های خندق ،خيبر و ديگر فتوحات صدر اسالم به شعر در
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میجاورد و ان را نشانه ای از جانشينی برحق حضرت می داند .شاعر در قصيده ديگری با رديف علی ،مجموعه كاملی از
خصوصيات و توانايــی های حضرت را به نظم اورده و اعتقاد كامل خود به علی(ع) را اين گونه ابراز می کند:
بهـار دل دوسـتار علی
هميشه پر است از نگارعلی
از امت سزای بزرگی و فخر
كسی نيست جز دوستدار علی
ازيرا کز ابليس ايمن شدست
دل شيعت انـدر حصــار علی
علی از تبار رسول است و نيست
مگر شيعت حــق تب ــار علـی
به صد سال اگر مدح گويد كسی
نگوي ــد يكی از هـ ـزار علی
به مردی و علم به زهد و سخا
بنـازم بـدين هــر چهــار علی
اين قصيده ،مجموعهكاملی است از انچه به طور پراكنده در خالل ديوان ناصرخسرو امده است .او در واقع ستايندهشجاعت،
دالوری و مردانگی ،پاكی ،توانايــی تشخيص حق از باطل حضرت است .اين چنين است كه علی در شعر او علی منفعل و
خاموش دوران بيست و پنج سال نيست .علی در شعر او ،دالور عرصه جنگ ،ياری گر دين خدا و اراسته به بهترين صفات
انسانی است .او همواره تيغ بر كـف و علم در دل دارد .به كمك علم وخرد و عقل می تواند كارها را به سرانجام نيك برساند.
درخشش علی در شعر ناصرخسرو حقيقت ی واضح است .او بنياد تمام فضائل و اخالق حسنه انسانی را در حضرت علی می بيند و
«بعد از پيغمبر اسالم او را بزرگـترين شخصيت و برای پيروی بهترين نمونه می شمارد .زيرا او چه از لحاظ علم و حكمت و چه از
لحاظ شجاعت بهترين مثال انسانيت است .ناصرخسرو نتيجه می گيرد و ثابت می كند كه حضرت علی بعد از پيغمبر اسالم در
علم و حكمت و شجاعت از همه باالتر و لذا اليق و شايسته خالفت است و اخالق او قابل تقليد است .».علی(ع) در اثار
ناصرخسرو مظهر بهترين و برترين صفات انسانی است و پيامبر با اين صفات ،او را جانشين خود کرده است .اعتقاد ناصرخسرو
به غـدير و امام منصوص در کنار به کارگيری احاديث و روايات مربوط به حضرت علی ،ياری گر او در امر تبليغ دين و مذهب
است.
ّ
ابوالمعالی ابن اسد ،شخصیت همکار و یار حجت خراسان در گسترش بینش ازاد اندیشی اسماعیلیسم در بدخشان و اسیای
میانه:ابوالمعالی ابن اسد امیر بدخشان ،یکی از فرزانه فرزندان دانشمند اسماعیلی سرزمین محبتافرین بدخشان زمین است،
که نقش خیلیها بزرگ و سترگای را در زندگانی شیعیان اسماعیلیه بدخشان افغانستان و تاجیکستان ،به ویژه در فرایند دعوت
اسماعیلیسم ،اجرا نموده است .موصوف یکی از شخصیتهای نه تنها عقیدتی بلکه فردی بود با بینش و تفکر ژرف سیاسی،
فقیه ،متکلم و ادیب توانا بوده که چندین سال امارت مستقل انجا را داشته و بعد از وی جانشینانش برای مدتهای مدیدی
هر کدام به نوبه خود ،در محیط بدخشان حکمروایــی کرده و توانستند حکومت نمادین و نمونهای را که بازتابدهنده سیاست
و فرهنگ سیاسی خلفای فاطمیان باشد ،منحیث الگو ،در سرزمین پامیرها ،عملی سازند .وی با مقاومت معقول و بیمانند،
در برابر ان ستمکاران ،جابران و تکهداران عقیدهها و باور های اسالمی که در شیرازه فکری سلجوقیان حیات بسر می بردند،
قرار میگیرد ،و از سرزمین مقدس و مردخیز بدخشان شجاعانه دفاع عقالنی و علمی نموده و نبرد زندگی را با افتخار و کمایــی ابرو
و عزت بیپایان به پایان میرساند ،که تنها میخواست رضایت خلق و خدا را براورده بسازد که محتوا و سیاق عقیدتی
اسماعیلیسم را در فرایند تاریخ  ،تشکیلدهنده بوده است .او سراسر زندگیاش را در راه ترویج ،تکـثیر و تنویر مذهب و کیش
اسماعیلیسم ،تقویت و استحکام ایمان و پهنسازی اندیشهها و شیرازه اخالق عقیدتی و دینی وقف نموده و با قامت رسا و
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اخالق شاخص و شامخ انهایــی را که از زمان و مکان درک نداشتند ،درس تاریخی و اسالمی اموخت .امیرعلی ابن اسد با
مالحظه بیداد و شرایط فاجعهباری که سلجوقیان راه اندازی نموده بودند ،امارت مستقل خود را در بدخشان اساس میگذارد و
بنیانگذار استقالل و ازادی شده و نهضت ازادیخواهی را انجا پیشاهنگی میکند .در سراسر تاریخ بدخشان در مجموع و در
همه دورههای تاریخی اسماعیلیههای مناطق یاد شده شخصیتی بعد از ناصرخسرو با این ویژگیهای نظام دولتمداری و ساختار
اجتماعی کمتر سراغ گردیده است .دوره حیات علی ابن اسد از جهات گوناگون دوران سرشار از حوادث مهم بود ،دوره بر دار
نمودن حسنک وزیر ،دوره تعصب و جزمگرایــی و پیگرد های متواتر ابوعلی ابن سینا ،دوره میله داغ کردن ابوعبدهللا رودکی و
دوره راندن فردوسی از دربار غزنه و در فرجام به اتش کشیدن کلبه پیر ناصرخسرو ،به تاراج بردن همه اموال منقول و غیرمنقول
او و فشرده این که زمان نسلکشیهای عام و به ویژه اسماعیلیان در خراسانزمین بود .همه این رویدادها ،در ائینه تفکر و
بینش اندیشمندانه ان امیر بزرگ ریشه کرد و جوانه گرفت و در راستای استقالل سرزمین خود نقش جوانمردانهای را به بازی
نشست .این ازادی زیر زعامت خردمندانه وی که از متن جامعه خودی و محیط عزت و ابرو برخواسته بود و االم و دردهای
مردمان سرزمین خویش را نغز میدانست و نیازمندیهای جامعه را شناخته و حساسیتهای عقیدتی و اجتماعی ان را درک می-
نمود ،بدخشان را به مهد فرهنگ ،تهذیب ،عرفان و ادبیات ازادیهای عقیدتی و اصالحات اجتماعی با معیارهای منطقی ان
تبدیل کرد و ریشههای هر گونه بلندپروازیها ،برتریجویــیها و فرهنگ عدم تساوی میان انسانها را در نطفه خشکانید .علی
ابن اسد تنها خویشتن را در محدوده افکار و اندیشههای اسماعیلی محدود نکرد ،بلکه با برنامه شفاف میهنپرستانه همه زمینه-
ها را برای فعالیتهای همدیگراندیشانه مساعد ساخت و با اغوش باز به سراغ تهذیب همگرایــی ،حفظ تنوع اندیشههای عقیدتی
رفته و زمینه افرینشهای رنگارنگ و تعدد گرایانه مذهبی را فراخ ساخته بود .دوره امارت علی ابن اسد ،فرهنگی سازی
بدخشان ،فرایند گسترش اخالق انسانی ،دوره کمک در امر بالندگی جوانههای دانش و خرد ،و عالوه بران دورهای است که
بدخشان هزاران پناهنده را که همگان از دست دیوهای زنده و تعصبگرایان پرخاشگر بیاستدالل گریز نموده بودند در خود
جای داد و فرهنگ و تهذیب عقیدتی و انسانساالری را به نقطه اوج ان رسانید .و باید گـفت که در نتیجه موجودیت این
شخصیتهای بزرگ بو د که علی ابن اسد توانست یک دنیای مشحون از علم ،دانش ،تهذیب ،و حکومتداری را به نحو
خیلیها شایسته ان را به افرینش نشیند .سالهای حکمرانی امیر بدخشان ،مصادف است با سرکوب جمعی از اسماعیلیان در
استانهای غور ،غزنه ،و بعضی شهر های دیگر ،و در این چنین حالت یگان ه مکانی که به گونه مستقل بدون درد سر باقی
مانده بود ،جزیره بدخشان بود که سایر شهرستانها به شمول پار دریا "ماورالنهر" ،زیر حاکمیت این جزیره بودند و مرکز
کارکردها و فعالیتها در نواحی جنوب ،بخشهای گرمچشمه ،برخی از مناطق عالقهجات شمالی پاکستان ،چترال ،گلگت،
کنجوت،هونزا و کشمیر ،الی منطقه تراجمیر بوده و در ناحیه شرقی الی یارکنت ،قوقند ،سریقول و قاشقر را در بر میگرفت و
در ناحیه شمالی الی قسمت خوارزم ،سمرقند و بخارا را نیز تحت پوشش خود داشت و از امور بلخ باستان ،غور و غزنه نیز،
وارسی میکرد .ایمر اسد ،یک امیر روشنفکر ،جمعگرا و سالماندیش بدخشان بوده و بنیانگذار نهضت ازادیخواهی بدخشان
مانند حسن ابن صباح ،یکی از چهرههای نامدار دنیای اسماعیلیسم به شمار میرود .به اثر سعی و تالش داعیان و شخصیت-
های علمی و فرهنگی بدخشانی که همکاران خیلیها خوب امیر بودند ،دامنه فعالیت و ترویج افکار و تصورات بینش و کیش
اسماعیلیسم را حتی در میان دولتمداران سلجوقی و غزنویان گسترش داده و بیشترین احکام دربار اعالئ الدین حسین سلطان
غور پیرو مذهب اسماعیلیه شدند و به اساس فرمایش عباس پرویز در کـتاب تاریخ "دیالمه و غزنویان" ،سلطان غور را نیز به
مذهب خود در اوردند .امارت بدخشان که کارنامه فرزندان پاکطینت ان بر تارک زمان میدرخشید ،جایگاه نهضت ازادی-
خواهی و گرایش ملی و مقاومت ملی در برابر حاکمان غزنوی و سلجوفی شده بود .روی این اصل بدخشان بحیث پایتخت جزیره
خراسان تبدیل شد ،و امیر بدخشان مسئول نظارت بر تمام امور خراسان پهناور گردید .امیرعالوه بر امور بیشمار نظامی و
دفاعی ،به مسایل پربار فرهنگی نیز بذل توجه فرموده بود ،به ویژه در امور دولتمداری در زیر ساختهای مسایل اجتماعی و
عقیدتی به ویژه دعوت کیش اسماعیلیسم نیز نقشی را به بازی نشست .همان بود که در سالهای (٤٤١-٤٤۵خ .و -١٠۵٣
١٠۵٢م) ،حکیم دانشور فیلسوف بزرگ ،پیر شاه ناصرخسرو که به عنوان ّ
حجت جزیره خراسان در بخش کارهای مذهبی و
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دعوت اسماعیلیسم توظیف شده بود ،بعد از طی نمودن فواصل زیاد و سپری نمودن زمان و مکان زیادی به سرزمین خراسان
میرسد و به ویژه دره یمگان بدخشان میرسد و مورد استقبال صمیمانه ایمر بدخشان قرار گرفته و شرایط مساعدی را برایش در
راستای زیست و معیشت فردی به شمول سایر کارهای دعوت ،تبلیغ و ترویج ائین اسماعیلیسم ،فراهم میکند .حکیم
ناصرخسرو درمحیط زیبا و تعددپسند بدخشان با شخصیتهای معروف و مشهور و مبلغان نامدار اسماعیلی ان سرزمین که
یاران راستین امیر بدخشان بودند چهرههای چون :ملک جهان شاه ،خواجه بشیر ،سید سهراب ولی ،بابا حیدری ،سید محمد
مدنی ،خواجه سلمان ،احمد "دیوانه" ،حمیدالدین ضریری ،شاه سید محمد محدث ...و غیره اشنا میشود و برای عملی کردن
طرحهای خویش با انها تدابیری را اتخاذ کرده و دستورهای الزمی را ارایه میدارد .دعوت روشنفکرانه حکیم فرزانه ،که در بلخ
زادگاهش با مردمان اهل محیط انجا به نتیجهای نمیرسد ،و با مقاومت جاهالن ،متعصبان و به اصطالح حاکمان و عالمان
دنیا تنها ظاهرپرست و طرفداران نظام سلجوقی مواجه میشود .دارو و ندارش تاراج گردیده و خانهاش به اتش کشانیده میشود.
اما در قلمرو امارت بدخشان که همفکران او در حاکمیت قرار دارند ،از هر نقطه نظر اسوده خاطر است ،او در قیده زیبایــی
مردم و سرزمین بدخشان را فرشتهها و شخصیتها و مسئولین ان محیط رامؤمنین میخواند و خویشتن را به نحوی فرمانروای
شیعیان بدخشان خطاب میکند:
دانی که چون شدم که ز دیوان جدا شدم
ناگاه با فریشتگان اشنا شدم
بر جان من چو نور امام زمان بتافت
لیلالسرار بودم و شمسالضحـا شدم
از بهر دین ز خانه براندند مر ،مرا
تا با رسول حق به هجرت سوا شدم
شکر ان خدای را که به یمگان ز فضل او
بر جان و مال شیعت ،فرمانـروا شدم
تا میـر مؤمنان جهان مرحبـام گـفت
نزدیک مؤمنـان ز در مرحبا شـدم
حکیم فرزانه بلخ در بدخشان مورد احترام و اکرام مردم قرار میگیرد و در ضمن امیر بدخشان نیز او را مورد تفقد و عزت قرار
داده و پیشامد خیلیها دقیق و ظریفانه امیر باعث خوشنودی هر چه بیشتر از پیش حکیم میگردد .او در زمینه اینگونه ابراز
نظر نموده است" :امیر بدخشان که معروف است به عینالدوله ابوالمعالی علی ابن اسد ،یدر دل و هوشیار مغز و روشن ضمیر
و تیزفکر و دوربین و باریک اندیش و دارای بینش رای و قوی حافظه و پاکذهن و پسندیدهروش ،و انکه دنیا بدو روی داشت
و امید در زندگی روزمره و در گاهش رفیع و با وقار در برابر پیروان ائین صداقت و امانتداری ،و بر ملک و مکنت اسالف و
گذشتگان خویش مالک و حاکم بود ".بر بنیاد درخواست و تقاضای امیر بدشخان ،پیر بزرگ به نگارش اثر گرانبهای خویش،
جامعالحکمتین ،که در واقعیت امر پاسخی است به پرسشهای کالمی مجموعه شعری ابوالهثیم جوزجانی شاعر اسماعیلی که
در سده چهارم زیست نموده است .ناصرخسرو در این اثر خویش موضوعات بسیاری را مطرح میسازد ،به ویژه دالیل اثبات
صانع و مصنوع ،توحید ،کمال و جمال خداوند(ج) ،جنس و نوع  ،تفاوت میان مدرک و ادراک ،تناسب جسمانی و یا تناسب
جسمانی میان اجناس ،نفس و عقل ،اثرات اجرام سماوی و فلکی بر نفس و جسم انسانها ،معنی و مفهوم ابدیت و انواع ان
 .....را مورد بحث قرار داده و کـتابش را به امیر بدخشان منحیث تحفه ،اهدا میکند .امیر بدخشان بارها با متفکران و بینش-
مند ان غیراسماعیلی در باب مسایل کالمی ،شرعی ،فقهی ،فلسفی وغیره ،به گونه فعاالنه به بحث پرداخته و مسایل چون
ازادی و اختیار را نیز مطرح کرده است .و دلیل عالقه مندی امیر به نوشتن موضوعات پیرامون ارایه پاسخ به پرسشهای
ابوالهثیم به وسیله ناصرخسرو شاید هم روی همین نیازمندیها بوده باشد .محیط عرفانی ،سرایش شعر ،ادبیات و فرهنگ
بدخشان بر امیر ان نیز اثر میگذارد و به سرایش اشعار خودی میپردازد که نمونه ان را میتوان در این سروده مشاهده نمود:
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فخر دانا به دانش و ادب است
فخر نادان به جامه و سلب است
ادب و دانش از ادیب کنون
خوار هر چند مرد با ادب است
ناکسان پیشــگام و کامــروا
فاضالن دور مانده این عجب است
سبب این همـه ن ــدانــد کس
جز همان کـو مسبب سبب است
شخصیت فرهنگی ،ادبی و عرفانی امیر ،ناشی از بنیادیترین احساس درونی و فطری ،تفکر اندیشه و دیدانداز وسیع و بینش
جهانی او است که در راستای تعمیل و تحقق ان بدون تعلل کار میکند .شیوههای دولتمداری او نیز با رویکرد عقالنی او در
راستای افرینش بینش کـثرتگرایــی فکری و باورهای دینی ،فرایندی است که مورد توجه همه دانشمندان و دانشدوستان بوده
و بیانگرمشارکت همگانی و دسته جمعی ،تساوی حقوق شهروندی همگرایــی و همسویــی او را در موارد گوناگون و ابعاد مختلف
نشان می دهد که میتوان به همه نسلها نمونه باشد و انها را در این راستا به بازاموزی گیرد و از ان منحیث شایستهترین
اندوختهها در پیشبرد حکومتداری ،استفاده معقول نمایند .قبلن ذکر نمودیم که شخصیتهای فراوانی در اطراف حکیم و
امیر بدخشان قرارداشتهاند که هر کـدام انها به نوبه خود ،نقشی را به بازی نشستهاند که در این قسمت ،نباید کارکردها ،و
فداکاریهای سید منیر بدخشانی را که از خانواده سید سهراب ولی است ،بدست فراموشی سپرد ،با وصف انکه سالها میان
زمان زیست شان تفاوت وجود دارد ،اما فرهنگ کاری همه یکسان بودهاند.
داعی ،سید منیر بدخشانی  -شغنانی ،فرزند سید سهراب ولی
سالها در سفر به سر گشتیم
عاشقانه به بحر و برگشتیم
ظاهر و باطن جهان دیدیم
ُ
معنی خاص هر صور گشتیم
بی خبر طالب همی بودیـم
تا که از خویش باخبر گشتیم
افتـاب جمــال او دیـدیـم
(شاه نعمتهللا ولی)
باز تابنـده چون قمر گشتیم
سیدسهراب ولی در سرزمین ایران کنونی که در انزمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسانکبیر بود ،و از ایران امروزی
بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر سر زبانها نبود،چشم به جهان کشوده است .روایت است که گویا در سن پنجسالگی
بیمار میشود و درعالمرویا یک شخصیت روحانی در نبود وجود جسمانی به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهارمیکند که
طبیب جسمانی و روحانی شما در سرزمین کوهستانی بدخشان که دارای کوههای شامخ،دریاهای خروشان ،ابشارهای زالل،
دشت و دمن پهن ،طبیعت گوارا و شفابخش ،مردمانصافدل ،فرهنگدوست ،باصداقت و ایمان ،باقولوقرار ،معتقد و
باورمند و انسانساالر،قرار دارد .سید سهراب ولی مادامیکه به سن بلوغ میرسد ،مبتنی بر رویاهایش مصمممیگردد تا سرزمین
اصلیاش را ترک گـفته و با شخصی موسوم به حیدری که به گمان اغلب اسممستعار بوده و بحیث خادم سید سهراب ولی انجام
خدمت مینموده ،رهسپار کشوری میشود کهاکنون افغانستان ،یاد میشود .بعد از ان رهسپار منطقۀ ُجرم بدخشان به ویژه درۀ
یمگانرسیده و خدمتگزاری و مالزمت استان ّ
حجت خراسان و سرزمین ادبپرور بدخشان ،سید شاه ناصرخسرو ،ان حکیم و
دانشمند زمانهها شرفیاب میگردد .موصوفدر درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی ،ناصر خسرو ،شاعر و
فیلسوف عصرهاقرار میگیرد .با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستی کامل برخوردار گردیده و به مطالعه،
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تحقیق و خوانش اثار و افریدههای پیر مشغول میشود که منتج بهنگارش صحیفههای بزرگ ۳۶" :صحیفه در عقاید دینی،علم
یزدانی و افاق و انفس" میشود .ایشان بعد از انجام خدمات شایان در استان پیر ناصرخسرو ،کار و فعالیتاش در امرتبلیغ و
ترویج ماهیت اساسی عقیده و باور دینی کیش و طریقۀ شیعه امامی اسماعیلی ،بهاخذ مقام و مرتبت ماذون اکبر که اصطالح
ویژهای است در سلسلۀ مراتب کیش اسماعیلی ،از طرف پیر بزرگوار مفتخر میشود .سال وفات سید سهراب ولی در اسناد و
مدارک دستداشتهموجود نبوده و تنها انقدر معلوم است که موصوف بعد از وفاتش در منطقۀ ُجرم بدخشان دردرۀ یمگان در
دهکدۀ موسوم به ُاشنگان مدفون گردیده است .قابل یاد اوری است که یکیاز ویژگیهای زندگی خانوادگی بابا و اجداد سید
زمان الدین "عدیم" این بوده است کههمواره در مناطق مختلف جهت خدمت دینی و عقیدتی به انسانها و دنیای اسالم به
لباسدرویشی ،قلندری و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و ترویجنموده و در تفکیک دیندوستان از
دین ستیزان نقش رسالتمندانۀ شانرا ادا نمودهاند .زمانیکه هنوز از کشورکشایــیهای امپراتوران جهان نامی نبود ،خطۀ قطغن و
بدخشان همواره دراتش اختالفات حاکمان و سرداران نظام و سیستم حکومتهای ملوکالطوایفی میسوخت .خوانین و حکام
در هر منطقهای که از حاکمیت برخوردار بودند ،بر متابعین خودظلم و استبداد را روا میداشتند .خانهجنگیهای قومی همواره
جریان داشت .اقوام قویبر ضعفا به تاخت و تاز مینشستند و انها را مورد تاراج قرار میدادند .در حقیقتامر یک انقالب گروهی و
قومی با شدت خود جریان داشت .چنین حاالت باعث فرار بسا افرادبادانش و شخصیتهای روحانی میگردید .از انجایــی که
اخالف "عدیم" در چنین اجتماعاتپر از دشواریها زندگی بسر میبردند ،گزند حوادث و نامالیمات روزگار انها رامتاثر می-
ساخت ،و بر بنیاد چنین مسایل مجبور به ترک خانه و کاشانۀ خود گردیده و بهمناطق پـرامنتر ،مانند شغنان ،اشکاشم،
زیباک و واخان ،قصد سفر میکردند .انها درمسایل سیاسی -اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه نشینی
معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسهبازان به دعا و ثنای باورمندان و پیروان شان میپرداختند .ازدغدغۀ و کشمکشهای
زمانه خویشتن را بدور نگه میداشتند و به شیوههای درویشی وبیطرفی ،بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند ،بلکه
اسباب تنویر محیط پیرامون رابا معرفت خویش ،فراهم میساختند .درسال  ۱۳۰۰هجری قمری ،حکومتهای ملکالطوایفی
قطغنزمین و بدخشان الی مرزهایپامیرات تار و مار گردیده و هر دو طرف دریای امو زیر سلطۀ امیرعبدالرحمان خانقرار گرفت.
حدود درواز که دو طرف رود جیحون  -دریای امو واقع است زیر تسلط امیربخارا قرار گرفت .اماهنوز هم مردمان مناطق یـاد-
شـده در حقی قت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و ازهر دو طرف فرامین و هدایات بدست میاوردند .مادامیکه امپراتوری
روسیه به رهبرینیکوالی روس با لشکر خود از راه فرغانه داخل فالت پامیر شد ،دریای امو اعتبار خطمرزی را پیدا کرد که در
نتیجه ساحل شرقی ان مربوط به امیر بخارا شد ،و از منطقۀ پامیر الی منطقۀ درواز به شمول ساحل غربی ان به حکومت شاهی
افغانستان تعلقگرفت .تزارروس با وصف انکه ساحل شرقی رود جیحون را در ظاهر امر به حکومت بخارا واگذار کرد،اما فرمان
دهندگان نظامیاش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقی ماندند و بعدازگذشت چند سال منطقۀ مذکور را الی پامیر بطور
کلی به تصرف خود در اورد .بعـد ازبوجود امدن شوروی ،نسبت به وجود امدن شرایط جدید ،خانوادۀ سید سهراب ولی این
تغییراترا بر وفق مراد خود و اسالف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست عقیده و باورهایدینیاش به ترک دیار اصلی
خود ،اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان،میگردد .بمنظور سپری نمودن مراحل ابتدایــی زندگی ،در
دهکـدهای موسوم به دهمرغان ،ناحیۀ شغنان بدخشان ،مسکنگزین میشود .اما محیط پیرامون انجا از نقطۀ نظرزیست
برایش چندان خوش به نظر نمیرسد و تصمیم میگیرد تا به استان شیوه که از نقطۀنظر اقتصادی و مالی تمایز نسبی داشت،
رهسپار گردیده ودر انجا مسکن گزین میشود .فشرده اینکه روزگار همواره بر خالف تمایالت انها بوده است.
"من ،امام سلطان محمد شاه ،از طریق نامـه هـذا ،سید منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی و هفت ( ،)٣٧سال
عمر دارد ،با تصویرش که بازتابدهنـده هویت موصوف بوده و نیز گوشه ای از این نامه را مزین ساخته است ،به حیث نماینده
باصالحیت خود ،به مناطق سند ،بلوجستان ،و منطقه "ماکران"،من ُ
حیثم َب ِّلغو مشنری در امر دعوت اسماعیلی ،میفرستم و
همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و باورمندان را در زمینه مطالبه دارم ( ".کراچی ۵ ،ماه می ،سال ١٩٢٠م).مشنری سید
منیرالدین فرزند سید محمد قاسم متخلص به "بدخشانی"١٨٨٢-١٩۵٧( ،م).درسال ١٨٨٢م ،.در دهکده روشان -شغنان
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بدخشان افغانستان دیده به جهان کشوده است .موصوف در میان قوم و مردم خویش به نام سید منیرالدین بیشتر و بهتر
شناخته شده است .پدر بزرگ سید منیر بدخشانی ،سید محمد قاسم که یکی از شخصیتهای با علم ،دانش ،عرفان و فرهنگ
زمان و مکان خود بود ،از بازماندگان خانواده شخصیت روحانی ،صاحب صالحیت علمی و عرفانی ،داعی دوران خود در میان
جماعت اسیای میانه ،عارف بیبدیل ،سید سهراب ولی میباشد .سید سهراب ولی در زمان خود ،منحیث کارمند عقیدتی،
مشنری و اموزگار حکمت،علم و عرفان معنوی و باطنی به بسا کشورهای جهان ،به ویژه کشورهای اسیای مرکزی و جنوبی،
جهت تبلیغ ،ترویح و تحقق عقیده و باور باطنیان ،سفرهای زیادی داشته است .کارکردهای ماندگار او به گونهای بوده است که
تا امروز اماکن مقدسه ،استانها ،و زیارتگاههای خیلیها معروف و مشهور به نام این شخصیت ماندگار و بیبدیل ،نه تنها در
میان پیروان عقیده و باور اسماعیلیان مناطق پامیر جمهوری تاجیکستان ،بلکه در میان سایر اقوام و مردمان با ورهای ناهمگون
کشورهای ایران ،افغانستان ،پاکستان ،ترکستان تاریخی یا شنکیانک امروزی به ویژه ،تاشقرغان ،اویغور و کاشغر جمهوری
خلق چین ،از احترام و اکرام قابل وصفی برخوردار است .باید اذعان نمود که در مورد نظام خانوادگی ،و ساختار و تشکیالت و
بافت اجتماعی سید منیر بدخشانی معلومات چندانی در دست نیست و به هر منبع و مرجعی که سر زدیم تا بیشتر ،خوبتر و
دقیقتر و علمیتر و مستندتر ،در مورد شخصیت فردی و خانوادگی موصوف بنویسیم ،طورشاید و باید کامگار نه شدیم ،زیرا
حتی منابع ،سرچشمهها ،نهادهای پژوهشی غنامند وابسته به اسماعیلیان ،به ویژه انستیتوی مطالعات و پژوهشهای
اسماعیلی لندن ،نیز چیزی را در زمینه تا هنوز در اختیار باورمندان نگذاشته است که اسباب اتکای عالقهمندان این عرصه را
فراهم ساخته بتواند .تنها گـفته میشود که دانشمند گرانقدر ،دکـتور سید جالل بدخشانی که یکی از پژوهشگران نهاد یاد شده
میباشد ،در زمینه نگارشی دارند که با تاسف فراوان در ارشیف و داشتههای قلمی و الکـترونیک کـتابخانه انستیتوت اسماعیلی،
نیز موفق به دریافت ان نه شدیم .سید منیر بدخشانی ،شخصیت روحانی ،مشنری حقیقت و راه حقانیت ،وافی دین محمدی
و پیرو کیش و ائین باطنیه ،که تا کنون لذت فهم عرفانی و دانش عقیدتیاش در فکر و ذکر باورمنداناش که اکـث ًرا در مناطق
سند ،بلوچستان ،عالقهجات شمال پاکستان مانند ،چتـرال علیـا و سفـلی ،لگت ،هـونـزا ،کـریم ابـاد ،غزر ،اوچ ،گاهکوچ و
سایر دهکـدههای خورد و ریزه زندگی به سر میبرند ،زنده و ماندگار است .بر اساس اسناد و مدارک دستداشته دانسته میشود
که ابا و اجداد سید منیر بدخشانی ،یک زمانی از سرزمین خراسان به ویژه (ایران کنونی)،به مناطق پار دریا امده و زندگی شان
را در انجا تا زمانی به پیش بردهاند و بعدها روی دالیل معین و نامعین،به مهاجرتها ،و پناهگزینیها ،دست یازیدهاند که
ً
بعضا جبری و تا حدی هم اختیاری ،به ویژه بخاطر ،اشاعه ،استقرار ،گسترش و استحکام عقیدهو باور باطنیه ،صورت گرفته
است .مادامی که مشنری سبزعلی ،به تاریخ ٣١ماه اکـتوبر سال  ،١٩٢٣جهت انجام وظیفه و انتقال پیام حضرت امام سلطان
محمد شاه به جماعت اسیای میانه ،رهسپار ان دیار گردیده است ،در یکی از یاد داشتهای شان ،به ویژه (سفرنامه مشنری
سبزعلی) ،که به زبان انگلیسی در سایتهای" :مواریث فرهنگی اسماعیلی"" ،اسماعیلی نت"" ،و وب سایت انستیتوت
مطالعات اسماعیلی لندن" ،اقبال نشر یافته است ،ذکر شده است که پیر موصوف با یک تن از برادرن سید منیر بدخشانی که
منحیث موکی (پیر -خلیفه) در ناحیه روشان  -شغنان بدخشان جمهوری تاجیکستان  ،در ان زمان ایفای وظیفه مینموده
است ،مالقات کرده استً .
لطفا به متن انگلیسی" ،مشنری سبزعلی در بدخشان" ،مراجعه نمائید.سید منیر بدخشانی در قدم
نخست تعلیم و اموزش ابتدایــی را در خانه و کاشانهی پدریاش به اموزش نشست و بعد ،پدر بزرگش موصوف را به اموزش
زبان عربی ،دری ،و تا حدی زبان روسی که در ان زمانهها در قلمرو و حاکمیت زیر تصرف شوروی سابق ،خیلیها معمول بود،
بیشتر از پیش مورد تشویق و ترغیب قرار داد .بعد ان به تعلیم و اموزش ژرفتر امور اسالمی ،عمکرد بر طریقه و عقیده،
شریعت ،حقیقت ،طریقت و معرفت ،پرداخت و همه اثار و افریدههای ادبا ،شخصیتهای عرفانی و فرهنگی کالسیک مانند:
حافظ ،سعدی ،عطار ،ناصرخسرو ،کاشانی ،سلمان فارسی ،اقبال ،حضرت بیدل ،قـاانی ،کسایــی مروزی ،شمس ،حمید
الدین کرمانی ،حسن صباح ،مؤید فیالدین شیرازی ،جامی ،نسفی ،و همه اثار ناصرخسرو ،به ویژه وجه دین(هویت عقیدتی،
عرفانی و باوریهای اسماعیلی) ،خواناالخوان ،سفرنامه و دیگران را خیلیها نغز و ژرف به خوانش گرفته است.سید منیر
بدخشانی روزهای نوجوانی و جوانیاش را در کشور ایران سپری نموده است ،که در ان وقت به نام ایران کشوری وجود نداشته
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است ،بلکه به نام پارس یاد میشد و نام ایران در سال ١٣٤۵م ،.در نتیجه پیشنهاد سفیر کبیر پارس (فارس به زبان عربی)
توظیف در کشور المان ،به ایران مسمی گردید .موصوف در ایران با یک تن از داعیان اسماعیلی موسوم به فدایــی خراسانی،
(وفات سال ١٩٢۵م ).معرفت حاصل میکند ،و تا حدی که شرایط و امکانات دستداشته انجا ،ورا را یاری رسان بود ،از
اندوختههای خراسانی و سایر شخصیت محیط پیرامون اسماعیلیان ،بهرهمند گردیده است .سید منیرالدین بدخشانی ،در سال
١٨٩٩م،.که ١٦سال عمر داشت ،با پدر بزرگش سید سهراب ولی ،رهسپار بمبی  -هندوستان شد و برای اولین بار توانست در
منطقه "وادی" ،به دستبوسی امام وقت ،حضرت امام سلطان محمد شاه برسد .بر اساس استناد برخی از دانشمندانی که در
انستیتوت مطالعات اسماعیلی مشغول تحقیقات و پژوهش هستند ،اظهار مینمایند که کـتابی از سید سهراب ولی به نام
"الناظرین" ،به نگارش گرفته شده است که به  ٣٦صحیفه تقسیم میشود .از این سبب برخیها بر این عقیده هستند که گویا
نگارش کـتاب یاد شده بر بنیاد بینش ناصرخسرو که در اثر "شش فصل" ،شان بازتاب گردیده است ،به نگارش گرفته شده
است .امام بعد از پذیرش سید منیر بدخشانی این چنین هدایت میدهد" :شما باید منحیث مشنریام در راستای دعوت،
انتشار و استحکام کیش و ائین اسماعیلی ،به من خدمت گزاری نمائید" .این بود که سید منیر بدخشانی بعد از سپری شدن
زمان وخدمات معین به امام و به جماعت ،در قطار مشنریها ،و داعیان معروف ،صادق ،و باعاطفه قرار گرفت.موصوف بر
اساس هدایت امام ،نخستین شخصیت روحانی و عقیدتی بود که از مناطق ،هونزا ،چترال ،گلگت و کشمیر دیدن بعمل اورد
و فعالیتهای خیلی مؤثر و ماندگار را در مناطق یاد شده به سر رساند .بر اساس کارکردهای نهایت مؤثرش ،امام سلطان محمد
شاه ،موصوف رابه مصر ،عراق ،و یمن ،فرستاد تا بتواند دستنویسها و نسخ خطی اثار و افریدههایــی را به جستجو و پژوهش
ژرفتر نشیند که در مورد کارکردهای فاطمیان ،کیش و ائین اسماعیلیسم ،به رشته تحریر در امده بودند .بدخشانی توانست که
پژوهش گستردهای را در زمینههای پالیسیهای اداری و نظام حکومتداری اسماعیلیان و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز را با
خود به هندوستان انتقال داد ،که خیلیها مورد پسند و ّ
مسرت امام سلطان محمد شاه ،قرار گرفت.
سید منیر بدخشانی ،در سال ١٩١٢م ،.من حیث عضو اصلی دفتر مرکزی موسوم به "دفتر رسالت کاری برای بمبی" ،که بعد
به "کلوب احیای مجدد و افرینش" ،مسما گردید ،منحیث اموزگار زبان و ادبیات فارسی -دری برای واعظین و مشنریهای
کشور هندوستان و مناطق همجوار ایفای وظیفه میکرد .سید منیر بدخشانی با وصف انکه یک دانشمند بود ،منحیث یک
سخنور نهایت عالی نیز باعث جلب و جذب فکر ،ذکر ،ذهن ،دل و احساس شنوندگان میشد .به تاریخ دهم اپریل
سال١٩٢٠م ،.امام سلطان محمد شاه برای یک سفر ٢٧روزه ،وارد کراچی شدند .اما قبل از انکه دو باره به بمبی برگردند ،سید
منیر بدخشانی را جهت تبلیغ و ترویج امور دینی و عقیدتی ،به مناطق ،سند ،بلوچستان و ناحیه "ماکران" ،بخاطر کار ّ
جدی
در میان دستهنژاد تباری موسوم به "ذکری -ذکریه" ،فرستاد و نامهای را هم با محتوی و سیاق زیرین ،ضمیمه ساختند تا برای
مردمان انجا برسد و ایشان با سید منیر بدخشانی همکاری دقیق نمایند":من ،امام سلطان محمد شاه ،از طریق نامه هذا ،سید
منیر فرزند سید محمد قاسم بدخشانی را که سی وهفت ( ،)٣٧سال عمر دارد ،با تصویرش که بازتاب دهنده هویت موصوف
بوده و نیز گوشه ای از این نامه را مزین ساخته است ،به حیث نماینده باصالحیت خود ،به مناطق سند ،بلوجستان ،و
منطقه ماکران ،منحیث ُم َب ِّلغ و مشنری در امر دعوت اسماعیلی ،میفرستم و همکاری هرچه بیشتر از پیش جماعت و
باورمندان را در زمینه مطالبه دارم( ".کراچی ۵ ،ماه می ،سال ١٩٢٠م ).امام سلطان محمد شاه جهت شناسایــی بهتر و بیشتر
سید منیر بدخشانی توسط مردم محل و منطقه تصویر شان را نیز روی برگه نامه ارسالی شان برای جماعت و سایرین ،نصب
فرموده بودند که ً
فعال با وصف تالشهای خیلیها ممتد ،موفق به دستیابی ان نشدیم .به امید اینکه اگر دوستان،
خویشاوندان ،اقارب و یا سایر پژوهشگران و عالقه مندان بدخشانی ،دسترسی داشته باشند ،بدونتردید با همه ما سهیم خواهند
ساخت .امام سلطان محمد شاه بدخشانی را به مسؤلیتی مؤظف ساختند که در ان زمانهها خیلیها دشوار ،مشحون از خطرات
و از نقطه مادی و مالی ً
کامال طاقت فرسا بود .سید منیر در زمینه کاریاش با بسا دشواریها سر دچار گردید ،اما چون عقیده و
ایمان راسخ داشت هر گونه دشواری و شرایط نامساعد محیطی و مخالفین خود را با پیشانی باز ،خرد و منطق رسا ،مرفوع می-
ساخت .بدخشانی به رسالت کاری و عقیدتیاش در مناطق" ،توربات" ،لسبیله"" ،مکران" " ،گوادر" " ،مسکات"،
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"پاسانی" ،و"اورمادا" ،ادامه داد .در نتیجه این گونه کارهای از خودگذرانه ،فلسفی و منطقی ،توانست یکی از باشندگان سر
شناس منطقه "اور مادا ،موسوم به کریمداد را که دارای پیروان خیلیها زیاد در میان خانوادههای "ذکری" ،به ویژه خانواده-
های عالیجاه دلمراد خان سنجر ،علی بلوچ ،صالح محمد جواد ،و عالیجاه نورالدین ،که به منطقه کراچی جهت بودوباش
مقیم شده بودند ،به ائین اسماعیلی در اورد .سید منیر بدخشانی یکی از چهرههای سرشناس در راستای تبلیغ ،ترویج ،اشاعه و
گسترش عقیده و ایما ن باطنی بوده و به نسبت کارهای نهایت مؤثرش توسط امام سلطان محمـد شاه ،در سال ١٩٢۵م ،.به
شرق افریقا فرستاده شد تا کار با جماعت را به پیش ببرد .همچنان در سال ١٩٣٦م ،.بار مجدد یک جا با عالیجاه علی بایــی
نانجی ،منحیث هیات کنترول و بررسی امورعقیدتی و دینی ،به شرق افریقا فرستاده شد .سید منیر بدخشان پیر سبزعلی را در
کارهای تبلیغات دینی و عقیدتی در بمبئ و کراچی ،در میان پیروان و سایر انسانهای محیط پیرامون شان ،یاری و همکاری می-
نمود .بر اساس اقوال برخیها ،چنین گـفته می شود که سید منیر بدخشانی مشنری سبزعلی را در سفر اسیای میانه ،به ویژه
مناطق پامیر و بدخشانات ،همراهی نموده است .سید منیر بدخشانی ،یک ُم َبلغ اگاه ،دانشمند ،و یک اسماعیلی متعهد،
وفادار به نظام باطنیه بود .موصوف انقدر به کارزار تبلیغاتی ،مصروف شده بود که حتی زمینه ازدواج برایش مساعد نه شده
بود ،و الی اخرین مراحل زندگیاش منحیث یک روحانی متعهد مجرد ،باقی ماند .امام سلطان محمد شاه بخاطر کارهای بی-
نظیرش ،موصوف را در سال ١٩۵٤م ،.با لقب "مشنری ومبلغ رضاکار متعهد و صادق" مفتخر ساخته و مورد نوازش پدرانه و-
مادرانه قرار داد .سید منیر بدخشانی ،روز پنجشنبه ،هشتم ماه اکـتوبر سال ١٩۵٧م ،.در شهر کراچی ،دیده از جهان
فروبست .موصوف به نسبت مصروفیتهای کاری و تبلیغی ،موفق به نگارش کـتب نه شده است ،اما با وصف انهم دو اثر
خیلیها خوب از ایشان به ودیعه گذاشته شدهاند که یکیزیر عنوان" ،گلدسته فلسفه" ،که در سال ١٩۵٨م ،.در شهر کراچی
پاکستان اقبال چاپ یافته است ،و بر مبنای قول یکی از پژوهشگران اداره طریقه بورد کراچی ،در کـتابخانه ان نهاد ً
جنسا
موجود هست .در منابع نه چندان معتبر و تا حدی خصوصی ،اظهار میشود که دو تن از شخصیت های دیگری :به نامهای
سید منیر حسین "گیالنی" ،و سید حسین "ولی" ،که نه تنها اسما و تخلص شان تا حدی با هویت خانوادگی سید سهراب
ولی ،و به ویژه سید منیر بدخشانی ،در قرابت و شباهت خیلیها زیاد هستند ،بلکه کارکردهای فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی
انها نیز تا حدی با ویژگیهای این خانواده دارای همخوانی است ،که اینک جهت وضاحت بیشتر و هم کمی به منظور تحلیل و
تجزیه زندگی شخصیتهای یاد شده و هماهنگی خانوادگی میان شان ،بهشرح مختصر زندگی شان میپردازم :سید منیر حسین
گیالنی -سید منیر حسین " گیالنی" ،یکی از شخصیتهای معروف سیاسی و اجتماعی در کشور پاکستان است که زندگیاش را
در راستای مبارزه برای دموکراسی ،عدالت اجتماعی و حقوق انسانی ،به ویژه تساوی حقوق زنان ،سپری نموده است .موصوف
در مقامات بلند پایه دولتی و حکومتی نیز کارکرد هایــی داشته است .موصوف بخاطر اشاعه ،پخش و استقرار نظام دموکراتیک و
انسانساالر ،چندینبار از طریق نظامهای اشوبگر پاکستان ،به ویژه سیستم استخبارات ،به زندان افکنده شده است .بعد ان
که جنرال ضیاالحق بر سر حاکمیت امد ،برای ملت و مردم پاکستان وعده انتخابات ازاد و دموکراتیک ،مطبوعات ازاد ،تساوی
حقوق شهروندی ،تشکیل احزاب سیاسی و دموکراتیک ،و ساختار نظام مستقل داوری و قضاوت را سپرد ،اما همه مسایل تنها
در برگههای کاغـذ و طرحها باقی ماند ،و هیچ کاری در زمینه صورت نگرفت ،و به عوض ان نظام دیکـتاتوری خشن و مردمستیز
به وجود امد .بخاطرعدم اعتنای رژیم دیکـتاتوری نظامیان پاکستان ،احزاب سیاسی ،ائـتالفی را بر خالف حکومت سازماندهی
نمودند ،که نقش سید منیر حسین گیالنی در ان خیلیها برازنده و نقشافرین از دید گاه سیاسی بود .از همین سبب بود که
سید منیر حسین گیالنی ،بازداشت و به زندان افگنده شد .هنگامی که نظام ائـتالف مردمان دموکراتیک در اواسط سال
های١٩٩٠م ،.تاسیس یافت ،که از "حزب مردم پاکستان" ،حزب " تحریک استقالل" ،و حزب "تحریک نفاذ فقه جعفری"" ،
دسته مسلملیک" ،به ویژه دسته اقای قاسم ،و "حزب قومی پشتونخواه" ،تشکیل گردیده بود ،سید منیرحسین گیالنی ،در
امر استحکام گونههای هر چه بهتر و دموکراتیک ان ،سهم خارق را بدوش داشت .بعدها سید منیر حسین گیالنی ،در سال
١٩٩٦م ،.به تاسیس حزب خودی به نام "جبهه دموکراتیک اسالمی"ً ،
عمال اقدام نمود ،و همواره بر خالف نظامهای
دیکـتاتوری به منظور ایجاد و استقرار حاکمیت انسانی وعدالتپسند ،به مبارزه خود ادامه میداد .سید منیر حسین گیالنی ،با
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ذوالفقار علی بوتو ،میانه ای خوبی داشت ،از همین سبب بود که با برگشت مجدد بینظیر بوتو ،بخاطر ادای احترام به پدرش،
میل داشت تا با وی نیز در راستای استقرار حاکمیت دموکراتیک همکاری نماید ،اما بعد از مدت زمان معین مشاهدات و
بررسیها ،خویشتن را از حلقه بینظیر دور ساخت ،و هنوز هم به مبارزه خویش درمیان مردمان مناطق سند ،بلوچستان ،و
حیدر اباد ادامه داده و همواره بر خالف سیاست پاکستان در برابر افغانستان بود ،و همیشه سعی میورزید  ،مناسبات ایران و
پاکستان را هر چه معقولتر و بهتر از پیش سازد.
سید حسن ولی :در یکی از دهکدههای کشور ایران به نام "نیاک" ،مزاری است که استان متبرکه و منوره ،فیض اثار بارگاه
یزدانی و نورانی ،از سید حسین "ولی" ،یا بهتر گـفته شود ،درویش صادق ،متفکر و اندیشمند عالم حقیقت و حقانیت ،تاج-
الدین سید حسن ولی ،و ارامگاهی است از برادرش ،درویش سید علی ،و قبری دیگری از یکی از دراویش و اساتید،حضرت
سید حسن ولی ،سید سهراب ولی که ارامگاه این بزرگواران ،در زمانههای ناهمگون به بازسازی گرفته شدهاند و در میان مردم از
تکریم و تقدیس خیلیها عالی ،برخوردار هستند .صندوق چوبین مرقد درویش سید حسن ولی را پوشانده است که بر برنده
شرقی ان این عبارهها نوشته شده هستند " .نذر کرد امیر اعظم امیر حسین امیر داؤد و درویش تاجاالدین سید حسن ولی،
مسجدی بزرگ تازه ساز بود که رختخوابها و سماوارهای متعددی جهت رفع دشواریهای زوار و پارسایان ،وقف این مسجد
کردهاند .درویش تاجالدین سید حسن ولی خود ،از پارسایان و عارفان محیط و منطقه به شمار میرفته است ،و از دودمان
همین گروه بوده است ،که موصوف را ولی یا ولیهللا خواندهاند ،و به چنین صفت او را متصف نمودهاند:
"سرکار با برکات تقوی شعاری سالک راه یقین خداوند و مخدوم سـاللةالزهـاد و العبـاد حضرت مفخر العــرفا والفـقـرا والصالحین
قـدوة الفقـرا ،قطبالعـارفینالسـالکین و المحققین زبـدة المشایخ والصلحاء و المتشرعیین والمتورعین تـاجالملت والحق والدین
افتخار والمتورعین قـدوةالعارفین والسـالکین الخصوص بنظـر ربالعـالمین درویش حسن ابوالحسین ".سـید حسن ولی ،مالک
روستای نیاک بوده و به گواهی اسناد و مدارکدست داشته ،زمین و باغهای و چراگاههای زیادی را خریداری نموده و همواره از
ان طریق در خدمت انسانها ،مسافران و نیازمندان قرار داشته است .يكي از وجوه مصارف موقوفات درويش حسن ولي "اطاق
سرا" كه هر كسي به قريه نياك ميامده ،سه شبانه روز در انجا سكنی میگزيد و مهمان استانه مباركه بوده است .مرحوم تاج-
الدين سيد حسن ولی ،پسر حسن ،پسر پيرزاد ،پسر حسن ،پسرعبدهللا ،پسر تاجالدين لطفهللا ،پسر فضلهللا ،پسر
محمد ،پسر حمزه ،پسر ابنالهول محمد ،پسر حمزه سراهنك ،پسر علی ،پسر زيد ،پسر عبدالرحمن شجری ،پسر قاسم ،پسر
حسن ،پسر زيد ،پسر امام حسن مجتبی عليه ّ
السالم ،پسر امام علی عليهالسالم میباشد .سيد حسن ولي در ٧٢سالگي
درگذشته است ،و اثاری هم از موصوف که نمایندگی از افکار ،بینش و تصورات عقیدتیاش ،نماید ،در دسترس نداریم .به امید
پیروزی ،بهروزی و همکاری دوستان در زمینههای یاد شده.
بنازم جان روح افزای ّ
سید
بنازم صورت زیبای ّ
سید
همه اسرار او دارد کماهی
بن ــازم ان دل دانای سیدّ
توان دید افتاب هر دو عالم
به نـور دیـده دانـای سـیدّ
سر افرازی کنی در دین و دنیا
گرت در سر ُبود سودای سیدّ
به نزد همت ما هفت دریا
بود یک قطره از دریای سیدّ
دو چشم نعمتهللا نور از او
ّ
دید که باشد روز و شب ماوای سید (شاه نعمتهللا)
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دیدانداز تاریخی بدخشان افغانستان:بدخشان منطقهی قدیمی است در دره علیای امـودریا (جیحون) ،امو دریا در این دره به
رودپنج شهرت فراوان دارد و بلنـدترین قسمت ان در افغانستان ،به نام داالن و یا کریدور واخان خوانده میشود .هنگام تعیین
مرزهای بینالمللی در اواخر سده سیزدهم /نوزدهم ،کاریدور درازی در مجاورت رود واخان ،که الی مرز چین امتداد دارد ،به
سرزمین افغانستان واگذار شد تا قلمرو امپراتوری هنـدبرتانوی را از زمینهای زیر نظارت روسیه تزاری در اسیای مرکزی جدا سازد.
ّدرههای عمیق امودریا و ریزابههای ان ،در کرانۀ چپ رود ْ
کوکچه و در کرانۀ راست رود پامیر که مرز افغانستان و جمهوری
تاجیکستان را در مشرق داالن واخان تشکیل میدهد؛ رود ُغ ْند ْ
(گونت) که قسمت علیای ان به «علی شور» موسوم است؛ و
رود بارَتنگ که در نواحی نزدیک به سرچشمههایش به مرغاب ،و در مرتفعترین قسمتش به دریای سفید (اقسو) معروف است
در میان کوه ـ سنگهای فالت پامیر ،ارتفاعات کوهستانی عظیمی که ملتقای هندوکش ،قراقوروم و کونلون شان است ،احاطه
شده است.ساختار کوه قطعاتی از سنگهای زیرزمینی دورۀ پرکامبرین و تودههای خاراسنگ متعلق به دورههای مختلف ،در
میان طبقات باالیــی چینه های بازمانده از عصر مزوزوئیک پراکنده است .میانگین ارتفاع این ناحیه ،بین سه تا چهارهزار متر
است ،و برفراز ان کوه ـ سنگهای برجمانند عظیم پوشیده از یخ قرار گرفته که میانگین ارتفاع انها پنج تا ششهزار متر است.
ارتفاع برخی از قلل کوهها در شمال تاجیکستان به بیش از هفتهزار متر میرسد (ارتفاع قلهای که در حکومت شوروی
کمونیسم خوانده شده ،در رشته کوههای اکادمی علوم ٧,٤٩۵متر ،و ارتفاع قلهای که لنین نامیده شده در سلسلهجبال
ترانساالیــی ١٣٤,٧،متر است) .ارتفاع کوههای هندوکش نیز در مرز افغانستان و پاکستان به بیش از هفتهزار متر میرسد (قلة
کوه نوشاخ در این رشته کوهها ٧,٤٨۵متر است) .از حوضه کوکچه تنها از تنگهای بسیار پرشیب میتوان به نورستان
(کافرستان) و ّدرۀ پنجشیر رسید( .ارتفاع تنگ انجمن که به پنجشیر ٤,٤٠٠متر میرسد ،و ارتفاع چندین تنگ دیگر در راه
نورستان ،حدود  ٤,۵٠٠متر است) .این سرزمین مرتفع اب و هوای بسیار سخت دارد ،میانگین دمای دشت های فالتی شکل
پامیر ،در دیماه حدود  ٢٠درجه سانتیگراد زیر صفر ،و در تیرماه حدود  ١٠تا  ١٢درجه سانتیگراد است .سردترین دما در
زمستان به کمتر از ۵٠درجه سانتیگراد زیر صفر میرسد .میزان بارندگی ساالنه در ارتفاعات رو به مغرب یا شمالغربی به ٨٠٠
تا ۵٠٠,١میلیمتر نیز میرسد .در دشتهای محصور پامیر به کمتر از  ٢٠٠میلیمتر و در حوضۀ اقسو به کمتر از ١٠٠میلیمتر
کاهش مییابد که همین امر مرتفعات نامبرده را به صورت بیابان دراورده است .در بستر ّدر جیحون که حدود  ٣٠تا ٤٠٠متر
ارتفاع دارد ،و نیز در ّدرههای ریزابههای فرعی جیحون ،ابوهوا گرم و نیمهصحرایــی یا استپـی است اما در نواحی میانهای این
ّدرهها ابوهوا از دمای معتدلی با باران بالنسبه فراوان برخوردار است؛ در فیض اباد ،مرکز بدخشان افغانستان میانگین دمای
هوا در دیماه ٠/١درجه سانتیگراد و در تیرماه ٢٦/٤درجه سانتیگراد است .میزان بارندگی ساالنه در انجا به  ۵٢١میلیمتر
سرد ارتفاعات انها ،کمربندی از جنگلهای طبیعی وجود دارد که
میرسد .در میانۀ استپهای گرم پایین این ّدرهها و بیابانهای ِ
بیشتر درختان ان از تیرۀ مخروطیان یا سروهای کوهی است .پهنای این جنگلهای کمربندی در مغرب به حدود هزارمتر می-
رسد ،و در درۀ کوکچه  ۵٠٠,١متر است؛ و هرچه به طرف مشرق پیش میرود اندازۀ ان افزایش مییابد و سرانجام در قسمت
علیای ّدرة واخان و پامیر ،به سبب خشکی ،ناپدید میشود .درختان جنگلهای اولیه ً
تقریبا در همه جا قطع شده است.
بنابراین ،فعالیتهای کشاورزی تنها در ّدرهها تمرکز یافته است که جویبارهای جاری از یخچالهای طبیعی ،زمینهای زراعتی
انها را ابیاری میکند .در برخی از نواحی مرتفع پامیر ،که ارتفاع انها به  ٠٠٠,٣تا  ۵٠٠,٣متر میرسد ،فعالیتهای دامداری نیز
امکان دارد .جمعیت بدخشان از اقوام مختلف تشکیل شده است و به لحاظ گذشتن جادۀ ابریشم از ان و مهاجرت اقوام
مختلف بدانجا ،به نمایشگاهی از نژادها و زبانهای گوناگون تبدیل شده است .بیشتر جمعیت ان از تاجیکهای فارسی زبان
تشکیل یافته است که ً
عمدتا در حوضۀ کوکچه و نواحی َد ْرواز (نسی در طرف افغانستان ،در پیچوخمهای شمالغربی رود
بدخشان افغانستان ،تاجیکها بر دیگر قومها ،از حیث جمعیت برتری دارند .گروههایــی از
جیحون ،به سر میبرند .در سراسر
ِ
اقوام قدیمتر در قسمت بدخشان تاجیکستان ،به تاجیکهای کوهنشین یا تاجیکهای پامیر ،و نزد همسایگان تاجیک خود،
ْ
به َغل َچه مشهورند .اینان به زبانهای ایرانی شرقی گـفتگو میکنند و به چندین گروه قومی تقسیم شدهاندُ :ش ْغنیها در حوضة غنـد
(گونت) و ُخ ُرگ ُ
(خ ُروک/خاروغ)؛ روشانیها در ناحیۀ روشان در مجاورت جیحون؛ ْبارَت ْنگها که همگی به گویشهای نزدیک
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به هم (فارسی قدیم) سخن میگویند و بزرگـترین گروه قومی این منطقه ،و ظاه ًرا سهچهارم کل غلچهها را در خاک تاجیکستان،
تشکیل میدهند؛ واخیهای ّدره واخان که ّعدة انها به حدود یکپنجم ّکل جمعیت این اقوام میرسد و ً
تقریبا نیمی از ایشان در
ً
ْ
ّ
شمال
افغانستان ساکناند؛ یازغالمیها که ْعدۀ انان به چندهزار تن میرسد و تقریبا در سیزده روستا در درهای به همین نام در ِ
کاشمیها که تعداد انان با افراد گروههای زیباکی و سنگلیچی ،به چندهـزار تن میرسد و
روشان تاجیکستان ،به سر میبرند؛ اِش ِ
ِ
به طورعمده در افغانستان ،در نزدیک جایــی که رود جیحون به سوی داالن واخان میپیچد ،به سر میبرند؛ قوم ونجی که
دردره ونج در شمالیترین منطقه تاجیکستان زندگی میکنند .این قوم ،حدود یک قرن است که به زبان مادری شان تکلم نمی-
کنند و اکنون در قوم ُمنجی ،همسایۀ تاجیکستان که در ّدره ُمنجان (کوکچه علیا) در افغانستان به سر میبرند ،ادغام شدهاند.
نزوای زبانی اقوام پامیر با بروز مذاهب گوناگون همراه شده است .بیشتر این قومها به مذهب شیعۀ اسماعیلی ،که کیش
ناصرخسرو ( )٣٩٤-٤٨١شاعر بزرگ و دانشمند نامدار خراسانزمین ،گرویدهاند و به فرقۀ نزاری وفادار ماندهاند .اما اقوام ونجی
و یازغالمی در دهه دوم قرن هشتم به مذهب ّ
تسنن بازگشتهاند و اکنون با سرعت در حال اختالط با تاجیکها هستند .اقلیت
کوچکی از بارتنگیها نیز مذهب ّ
تسنن دارند .هیچیک از زبانهای پامیر رسمالخط ندارند؛ کوشش مقامات شوروی سابق برای
تبدیل زبان ُشغنی ها به زبان ادبی جا نیفتاد .زبان تمدن ،تاجیکی (فارسی) است که با خط سیریلیک نوشته میشود .میان
تاجیکهای پامیر َ(غ َلچه) و تاجیکها به معنای اخص ،در زمینههایــی چون شیوۀ زندگی ،فرهنگ ّ
مادی و سازمان اجتماعی
اختالف مهمی وجود ندارد (کوسماول  ،ص .)٩٧-٩٩ .در کوهپایههایــی که امکان کشت هست ،دیمکاری دارند .دامداری با
کوچهای کوتاهمدت نیز در انجا رواج دارد .عالوه بر تاجیکها گروههایــی از ازبکان در منطقۀ بدخشان زندگی میکنند .از قرن
سیزدهم ،پشتون های ِغلزایــی ،نخست به صورت چادرنشین و سپس نیمهچادرنشین ،به همین نواحی امدهاند ،و گروههایــی از
اقوام قرقیز نیز در این منطقه مستقر شـدهاند .نخستین بار ،نام بدخشان در منبعی چینی (هوان تسانگ ،قرن اول  ،)٦٢٩/به
صورت پوـ توـ چانگ ـ نا ،امده است .سابقه منطقۀ بدخشان از دیرباز از مراکز تجمع قوم ایرانی بوده ،و به لحاظ کوهستانی
بودن ،کمتر پای جهانگشایان بدانجا رسیده است .نام ان در اوایل دورة اسالمی  ،در کـتابهای جغرافیدانان مسلمان امده
است .این منطقه در دورۀ اسالمی شهری هم به نام بدخشان داشته است .به نوشتة یعقوبی (ص ،)٢٨٨ .بلخ در اواخر قرن
سوم ،هفتاد و چهار منبر در شهرهایــی که چندان بزرگ نبودند داشت؛ مانند شهر بدخشان .ابن فقیه(ص )٣٢١-٣٢٢.می-
نویسد :ربع سوم خراسان که در مغرب نهر جیحون قرار دارد ،فاصلهاش تا جیحون هشت فرسخ است .به نوشتۀ اصطخری،
بدخشان در نیمۀ اول قرن چهارم ،از نواحی بلخ و «اقلیمی است که شهرها و روستاها دارد و قصبه مرکزش را بدخشان می
خوانند ...از بدخشان لعل خیزد و الژورد و در این کوهها معدنهاست و مشک بسیار افتـد به بدخشان» ( ١٣٦٨ش ،ص-٢١٩.
 .)٢١٧همو مینویسد :شهر بدخشان از شهر َم ْنگ کوچکـتر است و مناطق روستایــی بزرگ و اباد و پرنعمت دارد و انگورستانها
و جویبارها دارد و در سمت غربی ان رود َج ْریاب (شاخۀ اصلی جیحون) جاری است ( ،١٩٦٧ص .)٢٧٨-٢٧٩.به نوشتۀ
مسعودی (ص ،)٦٤.رود َک ِلف یا جیحون اغازش در اقلیم پنجم ان سوی رباط معروف به بدخشان است که تا بلخ بیست روز
راه است و انتهای والیت بلخ همانجاست .به گـفتۀ ابن حوقل (ص )٤٢٨ .رشته کوه کوچکی نیز از بدخشان به سوی پایین
ْ
امتداد دارد که در ان الطایقان (طالقان) و َو ْروالیز قرار دارد و تا ُخلم امتداد مییابد .از بدخشان بیجاده (سنگی شبیه به یاقوت)
خوب و سنگهای قیمتی که در زیبایــی مانند یاقوت است به رنگهای گلی و اناری و سرخ و شرابی به دست میاید (همان،
قنیه ُ
(ص .)٤٤٩ .همو میافزایدَ :و ْخش و ُخ َّتل به دو ناحیه َو ّخان(واخان) و ُش ّ
(شقنان) محدود میشود که جایگاه کافران است
و از انها ُمشک و برده صادر می شود .در َو ّخان کانهای متعدد ،از جمله نقره وجود دارد (همان ،ص )٤٧٦ .و راه ّ
ختل به
صغانیان از گذرگاه بدخشان از روی رود خرباب (جریاب) میگذرد و از بدخشان تا َم ْنگ شش مرحله راه است (همان،ص.
 )۵١٨و فاصله الطایقان تا بدخشان نیز هفت روز راه و از بلخ تا بدخشان سیزده منزل راه است (همان ،ص.)٤۵٤،٤۵٧ .
صاحب حدودالعالم (ص )١٠۵ .دربارۀ بدخشان مینویسد« :شهریست بسیار نعمت و جای بازرگانان و اندر وی معدن سیم
است و زر و بیجاده و الجورد و از تبت مشک بدانجا برند» .به نوشتۀ مقدسی ،بدخشان از رستاقهای بلخ محسوب میشد ،و
بر مرز ترکستان ،باالی طخارستان قرار داشت (ص .)٢٩٦،٣٠٣.کاروانسرایــی ابرومند و دژی از (ساختههای) زبیده (همسر
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هارون) دارد که شگـفتانگیز است (همان ،ص٣٠٣.؛ دولتشاه سمرقندی ،ص .)٣٤٧ .در معادن انجا گوهری یاقوت مانند و
گیاه َبردی در اتش نمیسوزد و هنگامی که ان را در روغن نهند ،مانند فتیله روشن شود و از
سنگ فتیله یافت میشود که مانند ِ
ُ
ان کاسته نشود و وقتی از روغن بیرون ارند و ساعتی در شعله های اتش نهند دوباره مانند گذشته پاک شود .از ان خوان (سفره)
میبافند و چون چرکین شود ،به جای شستشو ان را در تنور اتش اندازند تا پاک شود .همچنین سنگ دیگری دارند که چون در
خانۀ تاریک نهند ،اندکی روشنی دهد (مقدسی ،همانجا) .به گـفتۀ بکران (ص )٩٤ ،٩٨ .مانند لعل بدخشان در جای دیگر
نیست و در درۀ مقابل معدن لعل ،معدن الجورد بدخشان است .یاقوت (ج ،١.ص )۵٢٨-۵٢٩.می نویسد که عامه مردم،
بدخشان را به صورت َب َل ْخشان خوانند؛ و ان همان جایگاهی است که معدن َب َل ْخش و الجورد در ان است؛ و از اینجا بدخشان
سنگ
بازرگانان تبتی وارد میشوند .بدخشان ،شهری است در باالی َ ْطخارستان که به سرزمین ترکستان محدود است .در انجا ِ
فتیله است که مردم گمان می کنند َپ ِر پرندگان است و به ان طلق می گویند .ر ،٦١٧.چنگیز به همه منطقۀ بدخشان لشکرها
فرستاد و انجا را بلطف و اکـثر ان را بزور گشود (جوینی ،ج ،١.ص.)١٠٢ .در ُ ،٦٦٧براق (از سرداران مغول) از اب امویه
گذشت و به خراسان رفت و از مرز بدخشان و َک ْشم و ...تا نزدیک نیشابور را به تصرف دراورد (وصاف حضرة ،ص .)٤١.بعد از
١٢٧١م ٦٧٠/.ھ.ق،.مارکوپولو(ص )۵٧-۵٩.در گذر از بدخشان ،انجا را ایالت باالشان َ(ب َل ْخشان) خوانده است .او میافزاید
که مردم ان مسلماناند و زبان مخصوص به خود دارند و این ایالت سرزمین وسیعی است که برای پیمودن ان دوازده روز وقت
الزم است .تمام ُح ّکام انجا به خود لقب ذوالقرنین داده انـد که مخصوص اسکندر بوده است .غیر از معادن ،اسبهای اصیل و
تیزپا دارد .مردانش دلیر و در تیراندازی ماهرند و لباسشان از پوست حیوانات است .ابوالفداء (ص )٤٧۵ .مینویسد :بدخشان
در باالی طخارستان و محدود به سرزمین ترکان است .زبیده ،دختر جعفربن منصور ،در انجا قلعهای عجیب بنا کرد .به نوشتۀ
پس شهرهای (ختا) دو ناحیه به نامهای بدخشان باال و بدخشان پایین قرار داشت که مرز
دمشقی (ص )١٢٢ ،٣٧٤ ،٣٧٩ .در ِ
ُ
ُ
َّ
َّ
چین به حساب میامد .در طخارستان علیا ،ناحیة ختل که ختالن و بدخشان باال خوانده میشد ،قرار داشت  ...و واشجرد
بزرگـترین شهر بدخشان بوده است .نمک نشادری ،که در تیزی و سوزش همانند نشادر مصنوعی است ،در بدخشان دارای
کانهایــی است .حمدهللا مستوفی(ص )٢٦١.مینویسد :ماوراءالنهر مملکت بزرگی است از اقلیم چهارم و بالد مشهورش بخارا و
ْ
سمرقند و بدخشان و ...است .درُ ،٧۵٢الجایتو و َس ُتل ُمش (از امرای محلی ماوراءالنهر) و شاهان بدخشان نسبت به امیر َغ ْز َغن
ّ
(عبدالرزاق سمرقندی ،ج ، ١ .ص .)٢٤٢.به نوشتۀ نظامالدین شامی
(از امرای بزرگ ماوراءالنهر) اظهار اطاعت و بندگی کردند
(ص )١۵.بر اثر بیکـفایتی امیر بیان سولدوز (از امرای همپیمان تیمور و امیرحسین) ،شاهان بدخشان در کوههای منطقۀ
بدخشان سربراوردند .در این هنگام ،امیرتیمور به همراه امیرحسین  ،به دفع امیر بیان (سولدوز) لشکر کشید .وی به جانب
بدخشان گریخت ،سپاه مشترک امیرحسین و تیمور وقتی به بدخشان رسیدند ،شاه بهاءالدین (امیر انجا) گریخت و بدخشان
ْ
به تصرف انان درامد (همان ،ص .)١٦.در  ،٧٦٣تیمور در ُخلم ،از توابع بلخ ،لشکرها گرداورد و به اتفاق امیرحسین عازم
بدخشان شدند ،و چون به طایقان (طالقان) رسیدند ،در محل اب شور با پادشاهان بدخشان صلح کردند .میان امیرحسین
(امیر ماوراءالنهر) و شاهان بدخشان از یک سو و ملک حسین والی هرات از سوی دیگر ،جنگهایــی درگرفت که به صلح
انجامید .اما تیمور به بدخشان لشکر کشید و شاه بدخشان ،شیخ علی ،را دستگیر و گلهها و رمههای وی را غارت کرد (شرف-
الدین علی یزدی ،ص١٣٣-١٣٤.؛ نظامالدین شامی ،ص .)۵٣ .مدتی بعد ،دوباره شاهان بدخشان با امیرتیمور درگیر شدند و
تیمور انان را سرکوب کرد .در زمان بابرشاه ،سلطان محمد بدخشانی با نام مستعار «اللی» قصد داشت که نظام ایالتی ایرانی به
وجود اورد ،اما در مقابل لشکریانی که ابوسعید (گورکانی) به سرکوبی وی فرستاده بود ،تسلیم شد و به هرات رفت و پسرش به
کاشغر فرار کرد و میرزا ابوبکر ،پسر ابوسعید ،امیر بدخشان شد .پس از مدتی ،جانشین سلطان محمد از کاشغر مراجعت کرد
و بدخشان را دوباره به دست اورد ،و ابوبکر از بدخشان رانده شد .به دنبال اعتراض ابوسعید ،در  ،٨٧١شاه سلطان محمد
(که در هرات بود) به قتل رسید (بدخشی ،ص .)١٦در ،٩٠٨بدیعالزمان میرزا به فرمان سلطان حسین میرزا (بایقرا) به
درخواست امیرخسرو شاه ،شاه بدخشان ،با دوازدههزار سوار از بلخ به ان سوی روان شد و بدخشان را به دست اورد (روملو،
ج ،١٢.ص  .)٩٦در اخر ،٩١٠در نتیجة قیامی ،ازبکان از بدخشان رانده شدند .ناصر میرزای تیموری ،برادر بابر ،به عنوان
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رضایت بابر به
امیر بدخشان روی کار امد .در  ،٩١٣سلطان اویس میرزا (معروف به خانمیرزا) پسر سلطان محمود میرزا با
ِ
حکومت بدخشان رسید (اسکندر منشی ،ج ،١ .ص .)٣٩ .مدتی بعد ،شاه رضیالدین ،رئیس اسماعیلیان کوهستان
بدخشان ،قسمتی از بدخشان را تصرف کرد ،اما در  ٩١۵به قتل رسید (بدخشی ،ص .شانزده  -هفده) .در ،٩١٦مکر ًرا خبر
استیالی شیبک خان بر خراسان و بدخشان و ماوراءالنهر به گوش شاه اسماعیل رسید .وی ابوالفـوارس تیمور بهادرخان را با
گروهی از امرا و لشکریان به سرحد قندوز و حصار شادمان و بدخشان و ...فرستاد (روملو ،ج ،١٢ .ص .)١٤٧-١۵٠.در،٩٢٠
دو سردار ازبک ،جمشید سلطان و مهدی سلطان که حکومت حصار و بدخشان را داشتند ،در جنگ با سپاه بابر میرزا کشته
شدند و والیت حصار و بدخشان طبق نشان همایون [شاه اسماعیل] مجدد ًا به خان میرزا (یا سلطان اویس میرزا) داده شد
(اسکندر منشی ،همانجا) .در ،٩٢۵میرزاخان امیر بدخشان درگذشت .بابر سلیمان ،فرزند او را که کودکی خردسال بود به
جای فرزند خود همایون ،به حکومت بدخشان گماشت .در  ،٩۵٤همایون ،پسر بابر ،با سپاهی به بدخشان رفت .میرزا
سلیمان ،امیر بدخشان با سپاهیان ُخ َّتالن و ُقندوز و َب ْغالن ،به مقابلۀ وی امد (روملو ،ج ،١٢.ص .)٤١٩.در اغاز سلطنت
شاه طهماسب ،محمدشاه هندی به قصد گرفتن کمک به دربار او امد و شاه ایران وی را کمک کرد تا سرکشان کابل و غزنین و
بدخشان را به اطاعت دراورد (اسکندر منشی ،ج ،١.ص .)١٠٠.در تمام دوران سلطنت شاه طهماسب تا ،٩٨٣امیر بدخشان،
میرزا سلیمان بود که بابر وی را به حکومت انجا گماشته بود .در این سال  ،نوۀ او ،شاهرخ ،وی را از بدخشان بیرون کرد ،اما
او مدتی بعد به بدخشان بازگشت (بدخشی ،ص .هفـده) .در( ٩٩٢هنگام سلطنت شاه محمد خدابنده) ،ازبکان به فرماندهی
عبدهللا خان (اوزبک) بدخشان را مسخر کردند ،سلیمان و شاهرخ به هندوستان گریختند و عبدالمؤمن خان ،فرزند عبدهللا
خان (اوزبک) ،حاکم بلخ و بدخشان شد (اسکندر منشی ،ج ،٢.ص .)۵٤٩.در  ،٩٩٩محمد بابر شاه ،پسر عمر شیخ میرزای
گورکانی ،که از ترس سپاه اوزبک مملکت خود را رها کرده بود و در حدود کابل و حصار شادمان ،بی سروسامان می گشت،
سلطان اویس میرزا ،عم زادۀ خود را ،که ً
(قبال) حاکم بدخشان بود و به میرزاخان شهرت داشت ،برای یاری خواستن ،به
دربار شاه عباس اول فرستاد (ج ،٢.ص.)٤٢٩.در ١٠٠٤به نوشته اسکندرمنشی (ج ،٢.ص ،)۵٠٨ .حاکم بدخشان ،جان
محمد قراول (اوزبک) بوده است .در نامه شاه عباس به عبدالمؤمن خان اوزبک در ،١٠٠٦به حکومت وی بر بلخ و بدخشان
اشاره شده است .درهمین سال ( ،)١٠٠٦اوزبکان در خراسان عبداالمین خان را به پادشاهی برداشتند و به بدخشان لشکر
کشیدند ...محمد زمان خان ،والی بدخشان ،شبانه از قلعة خود به زیر امد و به طالقان فرار نمود( .منجم یزدی ،ص-١٧٧ .
ایلچی بدیعالزمان میرزا ،حاکم بدخشان ،با تحف و هدایا
 .)١٧٦در ،١٠١٠که شاه عباس به هرات امد ،در اواسط ماه شوالِ ،
به خدمت وی رسید (همان ،ص .)٢٢١ .پس از مراجعت شاه عباس از خراسان ،باقی خان (اوزبک) اراده حمله به بدخشان
کرد .بدخشیان از ترس اوزبکان به کوهستانها گریختند و بدیعالزمان میرزا که در خود نیروی جنگ صحرا را نمی دید ،در قلعه
(بدخشان) متحصن شد .بدخشیان با او بیوفایــی کردند و در میانشان تفرقه و پراکندگی افتاد .سرانجام ،باقی خان بر قلعه
مسلط شد و بدیعالزمان میرزا را به قتل رسانید و بدخشان را به یکی از امرای معتمد خود سپرد .به نوشتة میرزا محمد کاظم
مروی وزیر نادر سردار خود ،طهماسب خان ،را که از رود جیحون عبور کرده و برای تسخیر بدخشان رفته بود ،سرزنش کرد .در
زمان نادر والی بدخشان میرز انبات نامی بود .او در  ،١١۵٩برخالف معمول هر سال ،باج و خراج انجا را به دربار نادر
نفرستاد .نادر اقا حسن بیک ،مین باشی ُکرد َم َردکانلو ،و چند تن از امرا را با پنجهزار سپاهی خراسانی و اذربایجانی روانه
خراسان کرد .میرزا نبات ،ناگزیر شد که مالیات سال قبل و سالی را که در ان بود به دربار نادر بفرستد .چون سپاه نادر به سوی
بدخشان حرکت کرد ،میرزا نبات به پاس احترام وی ،به پیشواز او امد (همان ،ج،٣.ص١٠٩٩.ـ١٠٩٤،١٠٩٨ـ.)١٠٩٣
شیروانی ،سیاح قرن یازدهم ،که به بدخشان سفر کرده و با شاه انجا گـفتگو داشته است ،مینویسد :عموم مردم انجا فارسی-
زبان و ساکنان دهاتش نیز فارسیزباناند و ایالتشان ترک زباناند .اغلب بر مذهب ابوحنیفهاند .بدخشان اسماعیلی مذهب بی-
شمار دارد و شیعه انجا اندک استص.)١٢١.
در شعبان١٢٩٣ھ.ق/.اوت١٨٧٦م ،.پس از الحاق فرغانه به روسیه ،روسها دربارۀ خط مرزی ،با بیگ قراتگین قره تکین [
مسیر امودریا
پیمانی منعقد کردند که براساس ان ،ناحیۀ مزبور بدخشان کوهستانی [تابع بخارا باقی ماند و نواحی جنوبیتر ِ
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بدخشان افغانستان ،به افغانستان پیوست .از ان تاریخ ،بدخشان به دو قسمت مجزا تقسیم شد (بارتولد ،ص .)٣١٣ .منابع:
ابن حوقل ،کـتاب صورةاالرض ،چاپ دخویه ،لیدن١٩٦٧؛ ابن فقیه ،مختصر کـتابالبلدان ،چاپ دخویه ،لیدن ١٩٦٧؛
اسماعیل بن علی ابوالفداء ،کـتاب تقویم البلدان ،چاپ رینود و دیسالن ،پاریس ١٨٤٠؛ اسکندر منشی ،تاریخ عالم ارای
عباسی ،تهران ١٣۵٠ش؛ ابراهیم بن محمد اصطخری ،کـتاب مسالکالممالک ،چاپ دخویه ،لیدن١٩٦٧؛ همان ،ترجمه
فارسی قرن پنجم/ششم هجری ،چاپ ایرج افشار ،تهران ١٣٦٨ش؛ واسیلی والدیمیروویچ بارتولد ،گزیده مقاالت تحقیقی
ترجمة کریم کشاورز ،تهران ١٣۵٨ش ؛ میرزا سنگ محمد بدخشی ،تاریخ بدخشان ،چاپ منوچهر ستوده ،تهران ١٣٦٧ش؛
محمدبن نجیب بکران ،جهان نامه ،چاپ محمد امین ریاحی ،تهران ١٣٤٢ش؛ مارکوپولو ،سفرنامۀ مارکوپولو ،ترجمه حبیب
هللا صحیحی ،تهران١٣۵٠ش؛ عطاملک بن محمد جوینی ،کـتاب تاریخ جهانگشای ،چاپ محمدبن عبدالوهاب قزوینی ،لیدن
١٩١١-١٩٣٧؛ حدودالعالم من المشرق الیالمغرب ،چاپ منوچهر ستوده ،تهران١٣٤٠ش؛ حمدهللا بن ابی بکر حمدهللا
مستوفی ،کـتاب نزهةالقلوب ،چاپ گی لسترنج ،تهران  ١٣٦٢ش.
پسمنظر تاریخی ناحیه شغنان :مناطق مرزی والیت بدخشان در فرایند زمانی همواره دارای نظامهای واحد و مرکزی نبوده و
ً
اغلبا توسط شاهزادهها ،امیرها و حاکمان دودمانهای نامگون تباری ،مورد حکم روایــی قرار گرفتهاند .این مناطق الی رسیدن
اعراب به این سرزمین ،حایز حاکمیت های مستقل شاهزاده نشینی بودهاند .شغنان مانند واخان ،اشکاشم و َدرواز منطقهای
است که خط مرزی میان پامیر (پایمیر ،پایمهر) ،بدخشان افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میدهد ،که در نتیجه مساعی
مشترک مذبوحانه امپریالیسم انگلیس و روسیه تزاری ان زمان ،در سال ١٨٩٦م ،به دو قسمت انقسام گردید که یک بخش ان
به پامیر تاجیکستان و قسمت دیگری به پامیر بدخشان افغانستان که هر دو ناحیه را به نام بدخشان کوهستانی یاد مینمایند،
تعلق گرفت و مردمان این منطقه را که همواره دارای مشترکات تاریخی ،فرهنگی ،زبانی ،و باورهای دینی بوده اند ،از هم جدا
ساخته و سیاست جدایــی ملتها را که شعار همیشگی شان در امر پیادهسازی پالیسیهای استعمارگرایانه و سودجویانه بوده
است ،مورد تطبیق و تدقیق قرار دادند .دسته محدودی از پژوهشگران ،دانشمندان ،زبان شناسها ،تاریخنگاران ،جهانگردها
و شخصیت های فرهیخته ملی و بینالمللی ،در مورد شغنان قلمفرسایــی نموده اند ،و اگر چیزی را هم به نگارش گرفته اند،
خود تحقیق مستند اکادمیک نبوده و تنها روی پیشبینیها ،پیشداوریها ،تصورات و اندیشههای خودی که زمان و مکان در
اختیار انها قرار داده است ،ارقام نمودهاند بدون تردید از ّ
اهمیت ویژهای در راستای بازتاب تاریخ و معارف مردمان ان مرز و
بوم ،برخوردار است .از جغرافیای سیاسی و تاریخی این منطقه مبنی بر پژوهشهای ً
تقریبا مستند زمانی برخی از پژوهشگران
چنین بر میاید که منطقه شغنان از زمانه های نهایت کهن و باستان به همین نام یاد شده است ،ولی انچه که مربوط به ژرفای
تاریخ ان میشود ،تا هنوزبه وضاحت چندانی نه یافته است .در منابع کهن چینی و اسالمی برای نواحی جنوبغربی
تاجیکستان نام ختالن (یعنی منطقه فرمانروایــی خود مختار و مستقل) و برای نواحی جنوبشرقی ان نام شغنان (به ظاهر شا
غنان ،زاغه نیان یعنی دارندگان مساکن زیرزمینی یا دارندگان منزلگاههای زیرزمینی شبگاهی ،به چینی شه نی یا شه کی نی)
اورده اند .ولی محققین جغرافیای تاریحی در این باب متوجه معانی لفظی ساده این دو نام نشدهاند و برای انها معنی لفظی
خاصی نیاوردهاند .برای معانی لفظی که نگارنده برای این اسامی تعیین نموده است ،یک اسطورۀ شغنانی محلی معروف گواه
صادقی است و ان مطلبی است از مقاله والیت شغنان در وبالگ جیحون بدین قرار امده است :شخصی اساطیری به نام شیخ
خاموش (ساکت ،ارام و اسوده) به شغنان رفت و مردم را به دین اسالم دعوت نمود و در انجا وفات کرد .شاهان متاخر شغنان
خود را از نوادهگان شاه خاموش میدانند .در تایید این معنی لفظی شغنان ،شاغدره شاخدره کنونی ،نگارش تاریخ نامۀ چینی
تانگ شو را در دست داریم که در باب این والیت میگوید" :در سرمای انجا (یعنی کشور شه کی نی ،که سوز سرمایش مردم را
ناچ ار به استفاده از گرمای طبیعی داخل غارهای مصنوعی و طبیعی مینموده است) هیچگونه غله به بار نمیایـد .بومیان ان
ً
معموال به کاروانهای کاال که برای گذشتن از چهار گردنه به پومی (پامیر) میرسند ،تاخته و غارت میکنند .این
نااهالنانـد و
مردم کوهستانی به فرامین حاکمان اعتنا ندارند ،و عادت دارند که در غارها (زاغهها ،شاغهها) به سر برند".در کـتب پهلوی به
هنگام سخن از رودهای سیالبی (رنگها) از سرزمین شغنان ناحیه پامیر به عنوان سرچشمه رود امودریا (جیحون) تحت نام
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سوراک (سرزمین غارها ،سوراخها ،زاغهها) یاد شده است .نامهای عبری،عربی سیحون و جیحون نشان از سکونت این
مردمان سامی در سمت بین گرگان و بلخ دارد .کـثرت این مردم در عهد باستان در این نواحی کم نبوده چه اشوریان و یونانیان
این ناحیه را از حدود سمنان به سوی شرق کشور اریبی شرق (عربهای شرقی) نامیدهاند .گروهی از ایرانشناسان منظور از
اریبی را در اینجا اریائیها (یعنی ساکنین اصلی این نواحی دانستهاند) که بعید است اشوریان و یونانیان هر دو یکسان در این
رابطه دچار این اشتباه فاحش شده باشند .این مردم سامی یهود،عرب به تدریج در میان مردمان ایرانی به تحلیل رفتـهاند،
همچنانکه مهاجرین عرب بعد ازاسالم نیز در این مناطق دچار چنین سرنوشتی شدند .به احتمال زیاد نام ایرانی تازی (دراصل
یعنی پرستنده ایزد اژدهاوش مردوک ،اژیدهاک ،سامیان بابلی) به امیخته این مردم با قبیله پارسی چادرنشین دائی (دادیکان،
نیاکان تاجیکان) اطالق گردیده است.
واليت شغنان چنانچه در باال نيز متذكر شديم كه شغنان و واخان تا اشغال اعراب واليات مستقل بودند و توسط شاهان و امرای
محلی خودشان اداره می شدند .شغنان در جنوب كران و در شمال واخان در دو سمت دريای پنج واقع میباشد .شغنان در
دوران زمامداری عبدالرحمن خان و در اثرتالشهای خصمانه امپريالسيم انگليس و روسيه به سال ١٨٩٦م ،.به دو بخش تقسيم
شد ،كه يك بخش ان مربوط به تاجيكستان و قسمت ديگر ان ولسوالي شغنان امروز افغانستان را تشكيل میدهد .از
جغرافياي تاريخی شغنان بر می ايد كه اين منطقه در زمانهای خيلی قديم نيز با همين نام ياد شده است .حاال ببينيم كه وجه
تسميه يا معنای نام شغنان.نام شغنان از نام قديمیترين قوم اريايــی بنام سكایها يا سكايا كه چندهزار سال پيش از امروز در
واخان ساكن بودند گرفته شده است .شغنانیهای امروز بقايای همان سكايــیهـااند كه در باال از انها نام برديم ،ولی اهالی
واخان امروزی مردمانیاند كه از مناطق ديگر به اينجا تاختهاند و يا مخلوطی از اقوام تازه وارد و سكايــیهااند .اگر اين فرضيه
محتمل باشد ،میتوان نتيجه گرفت كه شغنانیها پيرو ائين زردشت نبودهاند .اين نظريه خود بطالنی است بر نظريه انهايــیكه
میگويند مردم شعنان نيز پيرو ائين زرئشت بودهاند .شايد شغنانیها مهرپرست و يا ميترايــی بودهاند ،زیرا برخی از رسوم
وعنعنات مهرپرستی بر ائين زردشت تاثير نموده و در ان جای خود را يافته است .از جمله مقدس شمردن خورشيد و اتش،
ً
اشتباها زردشتیها را اتشپرست میخوانند ،در حاليكه ايشان يزدانپرستاند و فقط اتش را گرامی و مقدس
بدين لحاظ برخيها
میشمارند .نام شغنان برای نخستينبار در منابع چينی مربوط به حوادث سده های ششم و هفتم امده است .كمالالدين اف در
كـتاب "جغرافيای تاريخی خود "سغـد و تخارستان" از قول سيون تسزان جهانگرد چينی مینويسد ،كه "شی -كی -نی" (شغنان)
در شمال "دمو -سی -ته  -دی" (واخان) اخذ موقع كرده است .جهانگرد موصوف مساحت شغنان را  ٧٠تا ٧۵كيلومتر تخمين
نموده است ،و میگويد كه مركز شغنان دارای  ٣ - ٤كيلومتر مساحت است .اراضی شغنان كوهستانی ،و متشكل از سنگالخ-
ها وريگستانها و دشتهای المزرع میباشد .جهانگرد ديگر چينی بنام "خوی-چاو" كه بسال ٧٢٩م.از شغنان عبور نموده
است انرا دارای ده ايالت گـفته است ،هر كدام ازين اياالت دارای رهبر و ارتش جداگانه خود بوده اند واز حكمرانان همجوار
اطاعت نمیكنند .هريك در قلمرو خويش دارای استقال ل كامل میباشند .زاير چينی بنام "او -كيون" كه ٢٢سال بعد ازهموطنش
خوی چاو بسال ٧۵١از شغنان عبور می كند میگويد كه "شی نی" (شغنان) متشكل از پنج ايالت میباشد.
البرونی می نويسد كه شاهان شغنان همواره مستقل بوده و هيچگاهی در زير فرمان هيچ يك از همسايگان قدرتمند خود نبوده-
اند .شاهان شغنان حتی در زمان اسالم نيز لقب خود را حفظ نموده ،لقب "شغنان شاه" را داشتند .در مورد مركز شغنان اگرچه
نظريات مختلفاند اما اكـثريت خاورشناسان را باور اين است كه مركز شغنان از دير زمان تا كنون همان بهرپنجه بوده و قلعه
برپنجه دارالحكومه شاهان شغنان بوده است .عـده هـم "راشتقلعه" ،مركز شاخدره شغنان تاجيكستان را نيز به عنوان مركز
شغنان محتمل میدانند .شايد هنگاميكه شغنان به اياالت مستقل و پراگنده منقسم گشت و هر بخش ان توسط شاهی يا اميری
اداره میگشت ،راشتقلعه نيز مركز يكی ازين ايالتها بوده باشد .حاال ببينيم كه مردم شغنان در كدام سال اسالم اوردهاند.
اقای كمالالدينوف میگويد كه در سالهای  ٧٩٦تا ٧٩٣كه خراسان در زير فرمان ابولفضل ابن يحی ابن خالد برمكی بود،
اسالم در شغنان راه يافت .شغنان بدست اعراب فتح نشد ،اينها عربها نبودند كه بزور اسالم را به شغنان اورده باشند .اسالم
توسط انهايــی در شغنان نفوذ نمود كه خود عرب نبودند ،بلكه خود سربازان خراسانی بودند و تازه به اسالم گرويده بودند .فتح
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كامل شغنان بدست مسلمانانی مربوط می شود که در اوائل قرن نهم ميالدی در زمان حكومت ابولفضل ابن سهیل مشهور به
ذوالرياستين در خراسان ،جاکمیت داشتند .باج و خراجیكه شغنان به مسلمانان میپرداخت در سال  ٨٢٦-٨٢٧م--٢١٢/.
 ٢١١ھ.ق .ميالدی بالغ بر چهلهزار درهم بود .ظاه ًرا شغنان در قرن نهم بدست مسلمانان فتح گرديد ولی مردم ان تا قرن دهم
اسالم را هنوز نپذيرفته بودند ،بلكه بر ه مان ديانت نياكان خود باقي ماندند .از ديانت پيش از اسالم مردم شغنان در تواريخ
چيزی نه امده است ،همينقدر میدانيم كه انها اتش و يا خورشيد را مقدس میشمردند ،ولي معلوم نيست كه انها زردشتی
بودهاند و يا مهرپرست و يا كدام ديانت ديگر قديمی اريايــی را داشتهاند .از گـفتههای جهانگردان چينی (تسزان و جوی چاو) بر
میايد كه دين بودا در شغنان دارای كرو فری نبوده است .در سال ١٢٦٦م٦٦۵/.ھ.ق .شخصی بنام شاه خاموش از ايران
امروزی به شغنان رفته تا مردم را به اسالم دعوت نمايد .باالخره اين شخص در شغنان وفات نمود و چنانچه در جای ديگر نيز
گـفتيم شاهان متاخر شغنان خود را نوادگان شاه خاموش میدانند .چون نظریات انهایــی که شاه خاموش را منحیث
انتشاردهنده دین اسالم در شغنان میدانند که واقعیت ندارد ،زیرا شاه خاموش رسالت دیگری داشت که در واقعیت می-
خواست ائین باطنیه را در انجا استحکام نماید ،در صورتیکه شاه خاموش خود از جمله پیروان باطنی نبود و خود دارای باور
شیعه اثناعشری بود اما در محیط شغنان نتوانست انرا گسترش بدهد و ازهمین سبب است اکنون در شغنان یک دسته نهایت
کوچک شیعیان اثناعشری حضور دارند وازادانه بر طریقه خودعملکرد دارند .برای انکه موضوع شاه خاموش برای خوانندههای
محترم واضح شده باشد ،بطور کامل فعالیتهای شاه خاموش و یاران اورا در ذیل به نگارش می گیریم.
"کنون در این اوراق نسبنامه و سلسله شاهان و میرهای ِخطه کوهستان ملک شغنان را که یکی از عالیق دشوارگذر بدخشان
است ،از روی نسخههای موجوده میران که در کشور همسایه ،جمهوری تاجیکستان که سابق وابسته به اتحاد شوروی سابق
بود ،به تفصیل و تفسیر به نگارش گرفته شده است ،بازنویسی می کنیم .در این جا فقط انچه که در اختیار ما قرار گرفته است
بدون کمی و کاستی بازنویسی خواهیم نمود ،تا باشد دوستان و عالقهمندان این عرصه بهرهای را از این بدست اورده بتوانند.
در متن گـفته میشود که خداوند تبارک وتعالی به قدرت یزدانی خویش و تقدس برکاتش کالبد وجود ذیجود حضرت ابوالبشر،
ادم صفیهللا علیه ّ
السالم را افریده و روح مقدس را اندر وجود او حضرت ادم دمید و از صلب پاکش فرزندان متعدد ذکور و اناث
را به وجود اورد .از جمله فرزندان او ،شیث علیه ّ
السالم ،پسر او انواس ،پسر او قینان ،پسر او مهالئیل ،پسر او َیرد ،پسر او
نوح .. ،پسر وعبدالمناف ،پسر او هاشم ،پسر او عبدالمطلب ،پسر او ابوطالب ،پسر او علی شاه مردان ،پسر او امام حسین،
پسر او زین العابدین ،پسر او امام محمد باقر ،پسر او امام جعفر صادق ،پسر او امام موسی کاظم ،پسر او امام علی موسی
الرضا ،پسر او امام محمد تقی ،پسر او امام علی نقی ،پسر او امام حسن عسکری ،پسر او علی اکبر ،پسر او علی اصغر ،پسر او
سید شاه نصرالدین ،پسر او سید مظفرالدین ،پسر او سید شاه کما لالدین ،پسر او سید شاه طاهرالدین ،پسر سید شاه میرزا
حسین ،پسر او سید شاه صفی حیدر ،پسر او سید شاه نسیم حیدر ،پسر او سید شاه کریم حیدر پسر او سید شاه نقیب حیدر،
پسر او سید شاه خاموش ،پسر او سید شاه حداد ،پسر او سید شاه خداداد ،پسر او سید شاه سلطان علی ،پسر او سید دولت-
شاه حسینی ،پسر او سید شاه خطاب ،پسر او سید شاه دولت که دارای هجده پسر بود ،پسر او سید شاه مظفر بیک ،پسر او
سید شاه امیر بیک ،پسر او سید شاه ونجی خان ،پسر او سید شاه میر بیک ،پسر او سید شاه قباد خان ،پسر او سید شاه
عبدالرحیم خان ،پسر او سید شاه امیر خان ،پسر او سید شاه اکبر خان ،است که در این ایام در ملک حصارشادمان عالقه
دارالسلطنه فاخره بخارای شریف در قید حیات بوده و از طرف امیر روشن ضمیر و واالجاه شهامت دستگاه شهریاری جناب امیر
عالی سید عبداالحد خان بهادرسلطان ،خلدهللا ملکه و سلطانه برتبه جلیله فاخره بخارای شریف بر نامزدی کار سرفراز است ،و
سید شاه اکبر خان را نیز چند پسران صلبی بوده اند ،مشارالیه سید شاه اکبر خان ،در هنگام محاربه و اغتشاش حاکم مزار
شریف محمد اسحاق خان جنت مکان در سال ١٨٨٨م ،.با امیر کابل ،امیرعبدالرحمن خان ،مکان و ملک موروثی خود را از
طائـفه افاغنه خالی نموده و رفته به قلعه بر پنچه حکومت خانه شغنان به حکومت نشست و پس از مدت قلیل باز حکومت
افاغنه امده و ملک شغنان را تصرف نمودند و میر سید اکبر خان فرار نموده باز به ملک حصار رفته و در انجا قرار گرفت تا
مادامی که در سال١٨٩٧م ،.یک انجمن مخصوصه دولت روس و انگلیس برای تعیین سرحدات و حدود ارضی ،غیر محدود و
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ایالقات پامیرات و کوهستانات بر پا شده نمایندههای طرفین ،در پامیر باهم گرد هم امده به اتفاق تعیین حدود سرحدی و
اراضیهای غیرمعلومه متعلقه دولت بخارا و افغانستان و روس و انگلیس را بطور واضح تقسیم و توزیع نمودند و یک قسمت
ملک شغنان به امارت بخارا و برخی دیگری ان به عالقه دولت افغانستان مربوط شد و در این اثنا قطعهای از ملک روشان،
شغنان و واخان یک قلعه امارت خانه سرحدی بخارا گردید .لذا دیده شد که از طرف دولت بخارای شریف ،یک حاکم
مخصوص به قلعه شغنان باشدً ،بناء سید اکبر شاه انجا تعیین گردید و مدت بیشتر از دو سال حاکم انجا گردید و بعـدها او را
از حکومت شغنان عزل نمودند و بجای او ایشان قلی بیک را نصب نمودند و پس از ان میرزا یولداش را تعیین نمودند و به
تاریخ١٩٠٤م،.میرزا یولداش بنا بر سبب از حکومت معزول شد و به بخارا رهسپار شد و از ان تاریخ به بعد ،ملک شغنان،
روشان و واخان ،به عهده دولت روس سپرده شد که تا کنون با ضبط و ثبت روابط مامورین ،دولت روسیه میباشد ولی یک تن
مامور را از طرف جناب امیر بخارا قائم مقام حکومت خانه شغنان جهت ادای امور ملکی به گونه متداوم میباشد و هرگونه
عرضوداد و دعوای اهالی را حکم و حل و فصل مینماید .مزید بران به فیصله رسیدهاند که باید امور ّ
سرحدات در حضورداشت
دو تن از نمایندههای حکومت روسیه و امارت بخارا مورد کنترول قرار گیرد و همه مسایل باید در صورت بروز مورد حلوفصل
قرار گیرند .مردم شغنان ،روشان ،و واخان با وصف انکه به لفظ و لغت خود سخن میرانند ،اما زبان عمومی شان وقتی که با
هم مالقی میشوند ،با زبان پارسی -دری سخن میرانند .در برگه نوشته میشود که این طائـفه اسماعیلیه بوده و از پیروان امام
جعفر صادق(ع) ،میباشند و این مردم از علم و مدنیت تا حدی دور مانده اند.
دیگر پوشیده مباد که میران و سیدهای اشراف ملک شغنان کوهستان هر یک به طرزی سلسله انساب شان از ابا و اجداد شان
تا به اکنون به گونه متواتر ،نسبنامه شان را به دفاتر و شعبات ثبت و قید نمودهاند ،و اینکه ً
اصال از کجا امدهاند و در
کوهستان قرار گرفته اند ،و دارای چه مراتب و مقام بودهاند ،مانند مراتب شیخی ،مالیــی ،و بزرگ قوم و تعلیم اموزش انها
فقط از ملک خراسان است ،زیرا انها خود از همان جا امده اند و در این محیط مقیم شدهاند .همه این شاهان ،میران و سیدها
به ذات حق پیوستهاند وفقط از انها فرزندانی چند باقی ماندهاند که هر کدام انها ّ
سنت و شیوه اجداد و پدران شان را بجا اورده
اند و در میان مردم یا بطور حاکمیت و یا ریاست و یا بطریق شخصیت معنوی شان ،پیشوای مردم شده اند و همه شان سعی
نمودهاند تا شخصیت کاری ،اخالقی و عقیدتی شان را در میان مردم باال برده و اعتباری را کمایــی نمایند که بتواند برای نسلهای
اینده شان نیز از مقام و موقف بلند ،برخوردار باشد .مردم این دیار با وصف انکه از فرزندان این شاهان و میران به دنیا امده-
اند ،اما تا کنون مزار و مقبرههای شان را منحیث اماکن مقدسه و زیارتگاههای خاص و عام ،مورد کاربرد قرار میدهند .این
شاهان ،س ّـیدها و میران ،بخاطر کارکردهای دقیق و خدمات عقیدتی ،اجتماعی و اخالقی در میان مردم ،به القاب و صفاتی
متصف اند که تا به امروز در میان مردم به ان نامها و القاب یاد میشوند .فرزندان نامداری که از این شاهان ،سیدها و میران
شغنان باقی مانده بودهاند و تا به امروز در میان مردم اهالی از احترام و اکرام معین برخوردار هستند ،میتوان از ّ
سید شاه
سید شاه "ملنگ" ،بابه عمر "یمگی" ،خواجه "سبز پوش"ّ ،
"خاموش" ،شاه "کاشان"ّ ،
سید شاه "صفدر"" ،شاه لنگر"
یادکرد .برخی از شخصیتهایــی که از خاندان این بزرگان دین و عقیده باقی ماندهاند ،پیوند گذشتگان خود را به خانوادههای
ائمه اطهار قرین میدانند و از همین سبب است که عزت و احترام شان در میان مردم هرگز فراموش نمیشود.
سید حیدر اصفهانی است که از اهل اولیای ّ
سید میر حسن شاه "خاموش" ،فرزند ّ
باید گـفت که ّ
متقدمین بوده اند و در ملک
اصفهان در سنه  ٤۵٩هجری چشم به جهان گشودهاند و در اسناد و مدارک دستداشته به ویژه از شجرهنامه شان واضح می-
شود که حدود  ٧٢سال در قید حیات بودهاند ،و بر مبنای این سند گـفته میتوانیم که موصوف در سال  ۵٣١هجری ،جهان
فانی را وداع و به جاویدانگی پیوسته است .از انجایــی که گـفته شد ،و در شجرةالسادات نیز امده است که ّ
سید میر حسن شاه
خاموش ،در استان اصفهان بدنیا امده و برای مدت بیستویک سال زیر اثر هدایت و رهنمایــیهای پدر فائضالنور شان به
کسب و تحصیل علم دین اشتغال ورزیده و از ابتدای پیدایش شان عالیم فهم و دانش عظیم در چهره شان هویدا بود .وقتی
موصوف به سن دوازدهسالگی رسیدند ،فرمودند که من دیگر در میان و انظار مردمان دنیا بالغ شدهام ( و حتی در زمان والدتم
به بلوغ رسیده بودم) ،و اظهار مینماید که من در خواب و هم در بیداری میبینم و میدانم که در ملک بغداد ،در استان
داکتر نصرالدین شاه پیکار

156

اداره نشرات سیمای شغنان

جیالن که در اصطالح امروزی گیالن خوانده میشد ،و انهم به علت زبانشناسی و اواشناسی عملی در خانواده ّ
سید ابو صالح
موسی جنگی دوست ،یک دسته افراد منور و دانشمند از انوار و تبار حضرت امام حسین ،در یک محل جمع شدهاند ،بخاطر
انکه در این خانواده فرزند باصفا و نیکنامی چشم به جهان گشوده و قدوماش بر انسانهای ان دیار برکات فراوان خواهد اورد
و اثرات ان در سرزمین و دیار ما نیز خواهد رسید .بعد از انقضای چند روز قافلهای از استان جیالن و بغداد به ملک اصفهان
رسید و در افواه اهلالناس خبر والدت باهرالسعادت ،جناب مستطاب وافرااللقابّ ،
سید عبدالقادر جیالنی مشهور و منشور
گردیده ،و بخاطر پیشبینی و انتشار این اخبار ،قدسیت و کرامت ّ
سید میر حسن شاه "خاموش" ،نیز در میان اهل اصفهان
برمال گردیده و کرامت شان بر جمله مؤمنان باورمند به وضاحت رسید و دانستند که این فقط جناب مستطاب ّ
سید میرحسن
شاه خاموش بود که مایان را از ظهور خورشید جمالی حضرت غوث االعظمّ ،
سید عبدالقادر "جیالنی"خبر داد که باعث ارتقای
هر چه بیشتر و بهتر اعتقاد و اعتماد اهل اصفهان در برابر شاه خاموش گردید .باید گـفت که ّ
سید عبدالقادر جیالنی ملقب به
محیالدین ،در سال  ، ٤٧١چشم به جهان گشوده و بر اساس اقوال دوستان و نزدیکان ،به سن  ٩١سالگی ،دنیای فانی را
ترک گـفته است ،چنین معلوم میشود که موصوف در سال  ۵٦٢هجری ،وفات یافته است .در نگارشهای داستانی امده است
که شخصی از سیادتنژادان واالگهرکه به ّ
سید عبدهللا صومعی ،معروف بوده و دارای دو تن دوشیزههای زیبا روی داشته
است ،که هر کدام را نامی بوده  ،بیبی نصیبه و دیگری بیبی فاطمه  .باید گـفت که بیبی نصیبه در عقد نکاح میر ّ
سید حیدر
اصفهانی قرار میگیرد که بعدها ّ
سید شاه حسن "خاموش"،محصول زندگی مشترک شان چشم به جهان میکشاید و بیبی
سید ابوصالح جیالنی قرار داشته است که ّ
فاطمه ،در عقد نکاح ّ
سید محیالدین ملقب به عبدالقادر جیالنی من حیث محصول
زندگی مشترک انها ،چشم به جهان کشوده است.
اکنون در مورد شاه خاموش باید گـفت که موصوف برای مدت بیستویک سال علم قال را به پایه اکمال رسانیده و در علم حال
و علم باطن نیز خود را به پایه اکمال رسانیده و بعد بسوی استان بغداد روانه می شود وبعد از سپری نمودن چهار روز ،وارد
استان گیالن میشود و با جناب ّ
سید محی الدین عبدالقادر جیالنی مالقات نموده و برای مدت چندی در بغداد باقی میماند و
بعد بسوی بیتهللا شریف میشتابد و طواف بیتالمقدس را بجا اورده و بطرف مدینه منوره روانه میشود و در حقیقت به مرام
و مقصدی که در زندگیاش داشت ،به ان میرسد .روزی شاه خاموش در گردش بود ،ندایــی ازغیب برایش میرسد و میگوید که
سید اصفهانی سر از تفکر و تعمق بردار ،و ّ
ای ّ
سید شاه حسن خاموش جوابی را نداد ،و باز بار دوم و سوم برایش ندایــی از غیب
میرسد و برایش میگوید که ای ّ
سید اصفهانی ترا میباید به سوی کوهستان سرزمین ختالن رهسپار شد و متوجه مردم انجا باید
باشی و انجا را منحیث داراالمان بسازی و درانجا همه چیز بر روی تو مفتوح خواهد شد .موصوف بعد از ان با دوستان همسفر
اگاهش بسوی هندوستان سیاحت نموده و از طریق مناطق و منازل دشوارگذر چترال و از طریق کوتل دوراه عبور نموده ودر
فرجام بساحل دریای پنج که به جیحون موسوم است ،رسیده و در ملک شغنان بدخشان افغانستان مقیم میشود ،و این
زمانی بود که شاهزاده کاشغر به قوه بازوی خود ،شغنان را بتصرف در اورده بود و بر ان حاکمیت داشت .با رسیدن شاه
خاموش به شغنان مردم محیط شغنان ،اطراف و اکناف ان به شمول ان سوی دریای پنج همه زیر تاثیر کارکردهای عقیدتی شاه
خاموش شدند ،و ایشان به تعلیم ،تدریس و ترویج علم دین و ائین پرداختند و حاکم شغنان دوشیزهای داشت نهایت زیبا ،با
صورت و با سیرت موسوم به بیبی گل شکر ،که در سن چهارده سالگی قرار داشت درگیر مرض فلج بود و شاهزاده شغنان با
نفس مسیحانه شاه خاموش پناه اورد و حضرت شاه حسن خاموش دوشیزه بیمار را از طریق دعا های خالص و اخالصمندانه
شان ،و از طریق دعا و نیایش به درگاه حضرت باریتعالی ،موصوفه را از مریضی دشوار نجات داد .چون در محیط شغنان ان
وقت مردمان بجز از طبیعت زیبا دیگر چیزی را جهت تداوی و معالجه خود و فرزندان شان نداشتند ،لذا یگانه وسیله برای
شان مراجعه به روحانیون ،مشایخ ،و تعویضگران بود تا بتوانند از این طریق اقناع روحی و فکری نموده و خویشتن را ممنون
و مشکور سازند .در این ایام که شاه خاموش از خود شایستگی زیادی را تبارز داد و بر اساس روان و معنویات مردم توانستند
شخصیت معنوی و روحانیاش را در میان تودههاّ ،
معین سازد و از همین سبب هم بود که موصوف الی اخرین مراحل زندگی
پربارش منحیث شخصیت معنوی و محبوب دلها ،باقی ماند وهنوز هم ارامگاه او منحیث استان و محل زیارت خواص عوام
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میباشد .چون زمانی که دوشیزه نو نهال حاکم شغنان از مریضی دشوارمنش ،نجات یافت ،پدرش تصمیم گرفت تا این دوشیزه
را در عقد نکاح شاه خاموش دراورد و این بود که فرایند نکاح او با شاه خاموش در سال٤٩٠هجری ،صورت گرفت .فرزندانی که
از خاندان شاه خاموش باقی ماندند ،همه شان بر اساس دعا و ثنای پدر بزرگوار به حکومت داری و تدریس و تعلیم امور دینی و
دنیوی پرداختند و همه انسانها را در سایه لطف و مرحمت انسانی ،نگهداری مینمودند .چندی در محیط و عالقه شغنان
نگذشت که شاه خاموش ،نیت زیارت ملک و دیار زیبای ختالن را نمود و بسوی ختالن رهسپار شدند .سفر شان از طریق
منطقهونجصورت گرفت که در فرجام به ناحیه درواز (درباز) ،رسیدند .ایشان برای مدت معینی در این منطقه باقی ماندند وهمه
ساحات و نواحی ونج را به سیر و سیاحت به مشاهده نشستند .شاه ونج زیر تاثیر روابط و مناسبات ،کردار و پندار نیک شاه
خاموش قرار گرفته فیصله مینماید تا دوشیزه جوانش را در عقد نکاح شاه خاموش در بیاورد .محصول زندگی مشترک شاه و
دوشیزه پسری بود که او را ابو یوسف شاه نام گذاشته بودند و خلعت قلندری را به او بخشیدند .بعد شاه خاموش در ختالن ،در
منطقه کوچکی که به نام داراالمان یاد میگردید اقامت اختیار نمودند و هم همه ساحات شهرک مؤمناباد را نیز به مشاهده و
سیاحت نشستند .شاه در این منطقه با شخصیت نهایت خوشنام با علم و دانش ،میر ّ
سید جاللالدین گلدسته مالقات
نمودند و به مرور زمان با مردمان ختالن روابط ایجاد نموده و اکـثریت انها با ائین و کیش خود دعوت نمودند و برای استحکام و
تقویت این فرایند کار عقیدتی ،چند تن از خلیفههای شغنان را به انجا فرستاد تا امور باورهای دینی را با انها به اموزش گیرند و
انها را در راستای شناخت واقعیتهای عینی و عقیدتی همکار و همیار شوند .بعدها ان قریه را به نام دهکده شغالن (شلغان)
مسمی ساختند .در این ناحیه شخصیت دیگری زندگی مینمود که وی را ّ
سیدعلی شاه ولی میشناختند .ایشان مادامی که از
ورود شاه خاموش اطالع حاصل نمودند ،الی منطقه مؤمناباد به استقبال شاه خاموش با پای پیاده حضور رساندند و از ایشان
استقبال نغزی به عمل اوردند( ".سرخ افسر)
برخیها را باور بر این است که گویا نام شغنان ،یکی از قدیمترین نامهای اقوام اریایــی است که به نام سکایــیها و یا سکایا ،که
چندهزار سال پیش از امروز در فالت پامیر حیات بسر بردهاند ،گرفته شده است ،و گـفته میشود که شغنانیهای امروز از
بقایای همان سکایــیهایاند که زمانی در فالت پامیر زندگی نموده و بر دستههای قومی خورد و کوچک دیگری تاخت و تاز
نموده و مناطق شان را گرفته و انها را به خویشتن ُمدغم ساختهاند .مبنی بر همین ادعا است که گویا زمانی در شغنان باستان
سه برادران زندگی نمودهاند و مادامی که محیط زندگی را بر خو د تنگ دیده و با هم به مناقشه بر خواستهاند ،سبب شده است
که مهاجرتهای محیطی صورت گیرد ،در نتیجه دو تن از این برادران سه گانه ،یکی رهسپار اشکاشم و دیگری وارد دهلیز
واخان کنونی میگردد .حتی میگویند که سالیان متمادی میان انها درگیریها و مناقشات فصلی و زمانی صورت گرفته است که
علت بروز ان را فقط موجودیت موقعیت مناسب جغرافیایــی ،سیاسی ،استراتیژیک و اقتصادی مناطق اشکاشم و واخان،
بوده است که هر یک از برادران خواستهاند تا بر این گوشه ای از محیط تسلط پیدا کنند و به حاکمیت خویش ادامه دهند.
برخی دیگر از پژوهشگران به این باور ه ستند که گویا شغنان همان محل جغرافیای باستان است که در اثر ماندگار شاهنامه از
ان به عنوان (خیون) ،شغنان یاد شده و اهالی ان را خیونیان یا خیوانیان( ،شغنانیان) ،گـفتهاند .در بعضی از اثار محققین
بیان شده است که مردمان منطقه شغنان ارتباط با ائین زردشتی داشته باشند ،که به ثبوت رساندن این مسئله انقدر هم ساده
به نظر نمیرسد ،اما گـفته میتوانیم که شغنانیان بیشتر به ائین مهرپرستی وابستگی دارند ،زیرا بسا از سنتهای فرهنگی و
باورهای دینی این مردمان به گونه نمادین و سمبولیک ،ازروش های مهر پرستی و يا (میترائیسم) ،ناشی شده است.
به گونه مثال تقدیس از خورشید ،اتش ،هم اکـث ًرا حتی دیده شده است که مردمان این ناحیه به خورشید ،اتش ،مهتاب،
ستارهها ،سوگند میخورند .اما این مسئله را باید دانست که چون شغنانیها مانند سایر مناطق مرزی بدخشان باطنیه هستند،
انها اجرام سماوی را بازتابدهنده نور افرینش و نشانه های خداوندی می دانند ،و از این سبب است که به این اجرام سماوی
سوگند یاد میکنند .کمالالدیناوف در اثر "جغرافیای تاریخی ُسغد و تخارستان" ،از قول سیون تسان ،جهانگرد معروف
چینایــی ،مینویسد که "شکنی"( ،شغنان) ،در شمال "دمو -سی -ته  -دی" ،یعنی واخان امروزی موقعیت دارد .وضعیت و
موقعیت جغرافیای سیاسی و اجتماعی کنونی شغنان با این چنین نظریات در مطابقت کلی قرار نمیگیرد ،زیرا در قدم نخست
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ناحیه نهایت خورد است ،ولی گمان دیگری را که می توان قیاس نمود اینکه به گمان غالب شغنان شاید یک زمانی دارای حدود
و ثغور بزرگـتری بوده و شامل اشکاشم ،واخان ،زیباک ،شیوه ،روشان ،راغ  ،یفتل و سایر مناطق همجوار بوده است ،که در
زمینه باید مدارک بیشتری را باید در اختیار گذاشت .شغنان ناحیهای است که در ان زمین زراعتی به حد کافی در اختیار
ساکنین ان محل قرار ندارد ،ولی مردم این ناحیه به گونه نسبی با داشتن امکانات محدود شان از ان به منظور تداوم زندگی روز
وار خود استفاده درست به عمل میاورند .با وصف انکه باغستانهای زیادی در ناحیه شغنان وجود دارند ،اما با انهم درخت-
های میوهدار و مثمر ان تنها برای یک مدت کوتاه در موسم تابستان میتواند نیازمندی های مردم این ناحیه را نسبی تکافو نماید.
میوههای ناهمگون در انجا موجود هستند که میتوان از توت ،زردالو ،الو ،الوگیالس ،سیب ،غوز ،گیالس ،ناک ،به شمول
مرغابی ناک ،که در اکـثر مناطق افغانستان و حتی کشورهای همسایه نیز به نظر نمیرسد .از دید محصوالت زراعتی این ناحیه
دچار دشواریهای بیشماری بوده و حتی زمین بایر هم وجود ندارد تا روی ان کار نمود و محصوالت زراعتی را جهت سپری
نمودن زندگی طبعی ساالنه ،بدست اورد .مشهورترین و یا بهتر گـفته شودّ ،
مروجترین مؤلفههای پیداوار زراعتی این ناحیه،
گندم ،جو ،جواری ،ارزن ،جودر ،باقلیُ ،مشنگ ،و غیره میباشد .یکی ازمناطق وسیع وابسته به شغنان ،ناحیه شیوه است
که دارای مراتع وسیع بوده و مردم بومی اندکی در این منطقه زندگی میکنند که همگان مصروف و مشغول کارزار زراعت و دام-
پروری هستند .اکـثر چراگاههای این منطقه در اختیار مردمان اصلی این منطقه نبوده و همواره توسط زورمندان به نحوی از انحا
باالی کوچیهای سایر والیات و مردمان حایز پول و سرمایه به فروش رسانیده شده است .بطور مثال در زمان جهاد و بعد از
حاکمیت جهادی ،این منطقه توسط قوماندانهای محلی به کوچیهای استان کندوز (کهن دژ) ،به فروش رسیده است که
اسناد و مدارک ان به زبان انگیسی موجود است که توسط یک تن از کارمندان اداره حالل احمر(صلیب سرخ) ،بینالمللی در
افغانستان ،که در نتیجه سروی پژوهشگونه صورت گرفته است ،در اختیار قرار دارد ،که مزین با امضای قوماندانها و افراد
معلومالحال شغنان میباشد .باید اظهار نمود که این ناحیه همواره اسباب درگیریهای گروهی ،برخوردهای فیزیکی میان ناقلین
و باشندگان اصلی ،بوده است.
منطقه شغنان مانند سایر مناطق مرزی بدخشان در درازای زمانههای زیاد ،در مسیر شاهراه ابریشم قرار داشته و مردم این
ناحیه یکجا با دیگران از این طریق به کشورهای چین ،هندوستان ،بنگلهدیش ،پاکستان کنونی ،سریالنکا ،که به اصطالح
قدیم جزیره سراندیب یاد میگردید ،جهت بازرگانی ،حصول علم و معرفت ،بررسی و شناخت تهذیب و فرهنگ سایر مردمان،
تبادل اندوختهها ،و اشنایــی با دنیای برون مرزی ،رفتوامد داشتهاند ،که اسباب افرینش فرهنگ و تهذیب جدید را فراهم
ساخته است .باید گـفت که قول برخی از پژوهشگران در مورد این اقوام درست نیست به ویژه زمانی که اظهار مینمایند که گویا
زمانی این مردمان باعث اذیت و ازار دیگران در شاهراهها شـدهاند ،در صورتیکه این مردمان ناحیه شغنان ،اطراف و اکناف ان
بوده است که همواره مورد هجوم بیگانهها قرار گرفته و مالومنال اندکی هم که داشتهاند ،به یغما برده شده و مزید بران بر
باورهای دینی و عقیدتی شان نیز ،تاختوتازها صورت گرفته است .بر بنیاد اظهارات محسن سفیدان ،شخصیتهای صاحب
نفوذ ،اربابان ،اقسقالها ،میرزاها ،و مجریان عملکرد بر باورهای دینی ،و داشتههای شفاهی مردم شغنان ،باور بر این است
که شغنان زمانی دارای شاهان و میرهای مستقل و بانفوذ خود بوده ،و قلمرو سابق ان در شیرازه جغرافیای سیاسی کنونی،
محدود نمیگردد .شاهان شغنان در زمانههای گذشته جهت حفظ محدوده جغرافیای سیاسی خویش ،دیوارهای بلندباالیــی را
در نقاط ناهمگون شغنان ،به ساختار گرفتهاند و قلعههای مستحکم سنگی را نیز بنیان گذاشتهاند ،تا از گزند حوادث روزگار و
مهاجمان بیگانه ،دهشتافگنان ،در امان بوده باشند .جهت به اثباترسانی ادعای موجوده میتوان از قلعه بهرپنجه ،قلعه
ّ
(صدفیل ،صدقطار) ،نام گرفت .همچنان میتوان از موجودیت
فید ،راشتقلعه (قلعه سرخ) ،و دیوار مستحکم سفیل ،یا هم
مخروبهها و حصارهای کهن دیگری نیز در ساحات مختلف شغنان یاد کرد ،که توسط باشندگان محل به نام توپخانه ،سر
زبانها است .موجودیت این همه حصارها ،قلعهها و دیوارها ،از یک تهذیب و تمدن کهن و ابتدایــی نمایندگی کرده و حاکی از
ان است که شاهان ،میرها و حاکمان شغنان در این مناطق و اماکن نیروهای رزمی و جنگی شان را حفظ نموده و به منظور
دفاع از حریم دستداشته خود ،و تاختوتاز مجدد جهت عقبرانی هجوم اوران ،بکار برده باشند .الزم نمیدانم تا مسایل
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بیشتری را در مورد ناحیه شغنان ذکر کنم ،زیرا بسا موضوعات ناب و ً
تقریبا دست اول در اثر دکـتر"پامیرزاد"" ،تاریخ شغنان
باستان" ،و جزوه حسینی" حسنیار"" ،بدخشان و اسماعیلیان" به طور مشرح و مفصل بازتاب گردیده است .من فقط سعی
نمودم تا از ان مسایل و اموری یاداور شوم که در این دو اثر کمتر به مالحظه رسیده است.
میرها و اسماعیلیسم در شغنان :معروف است که " :ملتهای خوشبخت تاریخ ندارند ،زیرا تاریخ فقط متعلق به ملیتهای
بدبخت است( ".ح .بیگی) انگونه که در فراز و فرود تاریخ دیده شده است ،پیشاهنگ اکـثریت جنبشهای ازادیخواهی ضد
استعمار ،استثمار و استبداد ،سدههای نزدهم و بیستم را روشنفکران کشورها بدوش داشتهاند .در فرایند تاریخ ،نقش مبارزات
عادالنه و روشنگرانه منورین کشور عزیز ما افغانستان نیز ،از این امر مستثنی نیست .بنا بران قبل از انکه به دستهبندیهای
سیاسی و ترکیب اجتماعی انها بپرداریم ،الزم دانسته میشود تا اندکی هم در مورد واژهنامه "روشنفکر" ،که همواره روی زبان
هاست ،تبصره اختصار گونهای را انجام دهیم و بعد خواهیم دانست که روشنفکر کیست؟ زادگاه و منشا پیدایش ان کدام
است؟ و چرا روشنفکر همیشه نقش پیشاهنگ را داشته است ،و البته انهم روشنفکر واقعی که بجز از ارمان و مقدسات
ایدیولوژیکاش که باید در راستای خدمت به انسان و مقام انسانیت باشد ،چیز دیگری را به سر نمیپروراند و در گدایــی قدرت و
صالحیت از حاکمان ظالم و بیبرنامه ،قرار نمیگیرد و فروپاشی را یگانه راه پیروزی وکامگاریاش نمیداند ،بلکه تغییر و
دگرگونی بنیادی را که همه عرصه های زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و عرفانی یک جامعه را در بردارنده باشد،
راه اساسی همه تحوالت دانسته و در راستای ان به مبارزه عادالنه که دارای گونههای ناهمگون است ،اقدام می ورزد .از همه
اولتر باید گـفت که واژه روشنفکر به انهایــی که در حوزه مسایل اندیشه ،تفکر ،تعقل و بینش انسانی ،و ان همه برداشتهایــی
که از محیط پیرامون و وضعیت اجتماعی تودههای زحمتکش و تولید کننده ،دارد ،اطالق میگردد .از این جا دیده میشود که
روشنفکر فقط در حوزههایــی مطرح است که با "سخن و کالم" ،سرو کار دارد.
در فرایند و فراز و فرود انقالب مشروطیت در سرزمین ایران ،فرزندان اشرافیت که از محیط انگلیس بعد از ختم تعلیم و اموزش
بر میگشتند ،خویشتن را به نام "منورین" ،و یا "منورالفکر" ،مینامیدند و در راستای اشاعه و گسترش افکار و اندیشههای
شان ،در میان سایر تحصیلکردههای جامعه ایرانی ،فعالیت های چشمگیری را به پیش میبردند .قرار اظهارات الاحمد ،که
یکی از نویسندگان نخبه کشور ایران است ،میگوید که" :اتحادیه بینالمللی کارگران روشنفکر" ،که در سال ١٩۵٢م ،.در
پاریس انعقاد یافته بود ،با وسعت نظر بیشتری ،تعبیر زیر را برای روشنفکر ،پذیرفت" :.روشنفکر کسی است که فعالیت
روزانهاش مستلزم نوعی تالش فکری باشد ،امیخته با ابتکار و ابراز شخصیت ،در صورتی که این فعالیت فکری بر فعالیتهای
بدنی روزانه او بچرخد ".در فرهنگ سیاسی شوروی سابق ،روشنفکر را این گونه تعاریف و تفسیر مینمودند" :روشنفکران در
حقیقت یک الیه واسط هستند  -متشکل از مردمانی که کارهای فکری میکنند ،و این الیه شامل ،مهندسان ،متخصصان،
کارمندان عرصه ساینس و تکنولوژی ،وکالی دادگستری ،هنرمندان ،اموزگاران ،و سایر افراد از این قماش هستند ".سمور
مارتین لیپ ست ،در مقاله" ،روشنفکران امریکایــی و و ضع موجوده شان" ،که در سال ١٩۵۵م ،.در مجله "دالوس" ،ارگان
اکادمی هنرها و علوم امریکا ،انعکاس یافته است ،چنین مینویسد" :ما کسانی را روشنفکر میدانیم که افریننده فرهنگ
هستند ،یا بکاربرنده ان و یا هم توزیع و تکـثیرکننده ان فرهنگ" .غرض از فرهنگ ،در حقیقت یک دنیای راز و استعارهها
است ،که شامل هنرها ،علوم و مذاهب است .در داخل این گروه روشنفکران دو دسته مختلفالسطح هستند .نخست هسته
افرینندگان فرهنگ ،یعنی علما و هنرمندان ،فیلسوفان و نویسندگان و تنیچند هم از مدیران مطبوعات ،و برخی هم شامل
دسته روزنامهنویسان .و پس از این هسته ،در درجه دوم نوبت میرسد به کسانی که توزیعکنندگان ان چیزی هستند که دسته
اول را به وجود اوردهاند ،یعنی مجریان هنرهای مختلف و اکـثر اموزگاران و اغلب روزنامهنگاران .مزید بر این دو دسته ،دسته
سومی نیز هستند که در حاشیه دو گروه اول قرار گرفته و جز روشنفکران میشماریمشان ،یعنی تمام ان کسانی که فرهنگ را به
عنوان جز الزاماور شغل خویش بکار میبرند ،که اکـثرت شان در واقعیت اعضای مشاغل ازاد هستند ،همچون پزشکان ،و
وکالی دادگستری و غیره .روشنفکران نه تنها در کشورهای عقبمانده و یا عقبگذاشتهشده در پیشاپیش نهضتهای مشروطه-
طلبی قرار داشتهاند ،بلکه در ممالک انکشافیافته نیز پیشاهنگی مبارزات طبقاتی و انقالبهای متعدد را بخاطر انکشاف و
داکتر نصرالدین شاه پیکار

160

اداره نشرات سیمای شغنان






استقرارحکومات دلخواه شان نیز ،بدوش داشتهاند .اگر چه انها از اقشار و طبقان مختلف بر میخیزند ،اما خود را متعلق به
هیچ طبقه ویژه نمیدانند و در تمام کشور جهان دارای خصلت و ویژگیهای مشترک پیشرونده میباشند .انها در شرایط مختلف
اقتصادی و اجتماعی دارای اهداف و دیدانداز واحد هستند ،یعنی ساختار جامعه ایدیال خود شان .ال احمد ،در اثر خویش،
"در خدمت و خیانت روشنفکران" ،چهار زادگاه را برای روشنفکران تذکر میدهد:
زادگاه روشنفکری اشرافیت
زادگاه روشنفکری مالکیت ارضی
زادگاه روشنفکری روحانیت
زادگاه روشنفکر شهرنشینی با تمام حرفههای مختلفش ،از کار ساده تا پیشهوری و کارمند دولت را احتوا میکند.
با در نظرداشت مطالب یادشـده وحصول معرفت با تعاریف و تواصیف متعدد دیگر ،واژهنامه "روشنفکر" ،به این نتیجه می-
رسیم که ،روشنفکر مانند سایر اقشار و طبقات جامعه حایز مال و متاعی در جامعه است که انهمه دار و ندار او را تنها افکار،
بینش و تنویرگرایــیاش تشکیل میدهدً .بنا بهتر خواهد بود که تا این پدیده معقول افرینش و مؤلفه البد اجتماعی را با عباره زیر
تعریف نمود" :روشنفکران ان قشری از جامعه هستند که انهمه متاع زندگی ،افکار و اندیشه شان را در راستای بهبود زندگی
انسان یعنی تامین عدالت اجتماعی ،به میان اوردن و ساختار یک جامعه ایدیال ،بکار میبرند .روشنفکر در واقعیت امر پیامبر
سیاسی و اجتماعی کـتله عظیم تودهها و مردمان مستضعف و پابرهنه محیط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و عقیدتی-
ای میباشد که در ان با همگان زیست مینمایند ".انگونه که از سیاق تاریخ کشور عزیزمان افغانستان و منطقه اموختهایم،
نیمه دوم سده نزده ،در واقعیت امر مرحله اغازین جنبشهای خودجوش دموکراتیک ونهضتهای مشروطهخواهی در ممالک
شرقی زیر تسلط استعمار و استثمار ،مانند ایران ،افغانستان و جهان عرب ،بوده که بر بنیاد اقوال بسا از شخصیت های
سرشناس کشور و تاریخشناسان و تاریخنگاران میهن عزیز ما ،سید جمالالدین افغانی را به صفت یکی از متقدمین و پیشگامان
ان پروسه و فرایند بینش سیاسی ،قلمداد میکنند .چنانچه مؤرخ شهیر و شناخته شده کشور ما ،میر غالم محمد غبار ،نقش
سید جمالالدین افغانی را این چنین برجسته ساخته و می نویسد" :این عالم شرقی و فیلسوف اسالمی (سید جمالالدین
افغانی) ،یک ادیب ،نویسنده فاضل و دانشمند ،یک مرد و شخصیت سیاسی ،انقالبی و خطیب اتشیننفس و متهور و بیباک
بود که توجه مراکز سیاسی و علمی اروپا را به خود معطوف داشت .وی از هر مستعمره و کشور استبدادی رانده میشد و پشت
سالطین مستبد اسالمی از هیبت این مردی که تنها کـتابی و قلمی در دست و چپن و دستاری به تن داشت ،می لرزیدند.
ناصرالدین شاه ،پادشاه مستبد ایران بدست یکی از پیروان این شخص کشته شد ".داکـتر تقی ایرانی در این مورد مینویسد:
"تخم انقالب سیاسی نیز به وسیله مرزا اقا خان کرمانی و سید جمالالدین افغانی ،و دیگران کاشته شد که صدا و نوای ان برای
بار نخست ان توسط "تیر میرزا رضای کرمانی ،که قاتل ناصرالدین شناخته میشود ،بلند گردید و به فریادهای مشروطهطلبی،
و جنبشهای دموکراتیک و استقالل طلبی ،منتهی میگردد".
با برسی اسناد و مدارک دستداشته در مورد کشورهای یادشده و جنبشهای مشروطهخواهی و حرکتهای دموکراتیک ،به ویژه
در افغانستان ،نشان میدهد که ترکیب اجتماعی مشروطهخواهان ،به ویژه مشروطه خواهان دوره اول ،در واقعیت یک
جنبش خیلیها مختلف بوده است ،اما نقش برجسته ورهبری ان را از همان اغاز جنبش روشنفکران با زادگاه روحانیت و
اشرافیت بدوش داشته است ،چنانچه انقالبهای مشروطیت در ایران و افغانستان شاهد این ادعا هستند .اگر هر دو دسته
فوقالذکر نه از نظر موقف اجتماعی ونه هم از دیدگاه ویژگیهای طبقاتی حایز چنین سرشت انقالبی هستند که از جمله مؤتلفین
مطمئن نهضت محسوب شده بتوانند ،اما عواملی که وجود دارند که این رسالت را جب ًرا به انها تفویض مینمایند .علت پیش-
اهنگی روحانیت و اشرافیت در نهضتهای مشروطهخواهی و جنبشهای دموکراتیک ،در کشورهای متذکره ،دسترسی انها به
اخبار ،جراید ،روزنامه ،وسایل اطالعات جمعی و نشرات متداول در همان کشورها ،به شمول دسترسی به منابع انتشارات و
جراید و مجالت برونمرزی ،به زبانهای خارجی ،باعث می شود که اعتبار این گونه افراد و اشخاص در میان مردم به ویژه
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مذهبیون ،قوی گردد .باید از عوامل دیگری که باعث بیداری زنان ،نقش و سهم انها در ارتقا و انکشاف جنبشهای دموکراتیک
و مشروطهخواهی در کشورهای افغانستان و ایران گردید ،یاداور نمود و ان عبارت است از :اشنایــی زنان ،با فرهنگ و تهذیب و
تمدن اروپایــی ،جنبشهای روشنفکری ملهم از انقالب سوسیالدموکرات روسیه ،انقالب بورژوازی دموکراتیک ،و بعد تدارک
برای انقالب سوسیالستی اکـتوبر ،گشایش روزنامه و جراید به سطح جهان ،به میان امدن مدارس تعلیمی و اموزشی ،که با
تاسف فراوان زنان افغانستان با وجود این همه حرفها و دستاوردها در سطح جهانی ،هنوز از انها فاصله داشتند و در
چهاردیواری خانهها محصور بودند و به پیشبرد امور منزل ،خانه و کاشانه ،اشتغال داشتند .جنگ اول جهانی (-١٩١٨
١٩١٤م ،).انقالب سوسیالستی اکـتوبر(١٩١٧م ،).و به میان امدن ممالک سوسیالستی ،شکاف ایدیولوژیکی میان انها،
رقابتهای اقتصادی و سیاسی میان کشورهای یادشده و دنیای سرمایهداری ،ظهور نهضتهای دموکراتیک در کشورهای زیر
استعمار و استثمار ،منجمله نهضتهای اسالمی علیه قدرت استعماری بریتانیا ،ایجاد حزب "اخوانالمسلمین" ،در سال
١٩٢٨م ،.در مصر ،تضعیف و از همپاشی سیستم استعماری کهن و استثماری جهان غرب ،همه این عواملی بودند که در تغییر
و خصلت و شیوه مبارزاتی روشنفکران ،اثر قابل مالحظهای را بجا گذاشت .بطور مثال ،روشنفکران افغانستان ،از اغاز حرکت
مشروطهخواهی در اوایل سده بیستم ،با وجود ترکیب اجتماعی ناهمگون( ،روحانیون وطنپرست ،اموزگاران اتشینمزاج
افغانی و هندی ،افسران شجاع ،کارمندان دولتی ،کسبه کاران ،غالمبچههای دربار ،پسران اشراف و ملیتهای مختلف) ،و تا
حدودی هم با دیداندازها ،افکار و بینش ناهمگون ،در راستای پیشبرد مبارزات ملی و مشروطه خواهی یک پارچه و دارای مرام،
منظور و سمبول واحد بودند .مرحوم غالم محمد "غبار" ،در مورد مشروطهخواهان دسته اول خیلیها اندک نوشته و انها را
مشتمل از بورژوازی ملی بازرگانی و زمینداری میداند ،که اکـثریت انها در مرکز یعنی کابل متمرکز بوده و با تودههای عظیم
مردم در ارتباط چندانی نبودند .نویسنده" :افغانستان در مسیر تاریخ" ،روشنفکران جنبش مشروطهخواهان دسته اول را به این
دستهها ،تقسیم مینماید:
گروه لیبرالهای دربار
حزب جمعیت "سر" ،ملی
روشنفکران انفرادی
قرار شواهد سیاق تاریخی ،حضور غالمان در دربار شاهان ،دارای سابقه خیلیها طوالنی است که در تاریخ معاصر کشور عزیز
ما افغانستان به نام "غالمبچگان دربار" ،و یا " لیبرالهای دربار" ،یاد شده و همیشه در خدمت و حراست شخص سلطان،
خانواده و امور ناهمگون دربار اشتغال داشتهاند .در دربار امیر غالمبچههایــی بودهاند که به امور عادی اشتغال داشته اند و در
مسایل سیاسی و اجتماعی بلندباالیــی دست چندان نداشتهاند ،اما غالمبچگانی بودهاند که با وصف اینکه دارای مقام و منزلت
خوبی در دربار شاه بودهاند ،نقش خیلیها خوبی را نیز در مسایل سیاسی و اجتماعی بازی نمودهاند ،که محمد اعظم خان
"شغنانی" ،فرزند ادینه محمد خان ،یکی از این گونه شخصیتهای سرشناس میباشد .در میان میرهای شغنان ،که در دربار
امیر حبیبهللا خان نقش اساسی داشتهاند و همواره منحیث روشنفکران لیبرال و دموکرات در مبارزه ازادیخواهانه و ملی شان
بر علیه استعمار و استثمار انگلیس در داخل کشور مبارزه بیامان نمودهاند ،میتوان از شخصیتهای زیر نام برد:
محمد اصغر خان شغنانی
میر یاربیک خان شغنانی
عبداالحد خان شغنانی پسر شاه بیک خان
غالم صدیق خان شغنانی ،پسر کرم خدا خان
محمد عثمان خان شغنانی ،پسر محمد حسن خان
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قابل یاداوری است که در میان میرهای شغنان که منحیث افراد دربار کار نمودهاند و ً
بعضا به نام "غالم بچهها" ،یاد میشوند
شخصیتهایــی بودهاند که به نام "غالمبچههای حضوری" ،در دربار مشغول و مصروف بودهاند و کارکردهای شان ترتیب و
تنظیم امور دربار و حضور شاه ،به شمول مشورههای بی دریغ در امور پالیسیها و ساختار حاکمیت و ایجاد روابط معقول
سیاسی و اجتماعی و دپلوماسی کشور و حکومت با اطرافیان و کشورهای همسایه بوده است .از این سبب اطالق واژه غالمبچه
در مورد شخصیت هایــی که دارای این گونه مقام و موقف شامخ بودهاند و بیشتر از ان نقش شان در استحکام سیاست ملی و
مبارزه علیه متجاوزین انگلیس ،انقدر مانوس نبوده و کاربرد عباره مشروطهخواهان و مبارزین لیبرال دموکراتها ،برای انها
سزاوارتر است .میرها و لیبرالدموکراتهای شغنان که در شیرازه "غالمبچگان حضوری" ،نقش بسزایــی داشتهاند میتوان از
شخصیتهای زیر یاد کرد:
محمد حسن خان شغنانی
مظفر شاه خان شغنانی ،پسر محمد حسن خان
محمد اکرم خان شغنانی ،پسر پروانه خان شغنانی ،نائبساالر در عصر عبدالرحمن خان
عبداالحد خان شغنانی ،پسر شاه بیک خان شغنانی
قابل یاداوری است که میرهای شغنان ،اسامی محمد حسن خان ،ادینه محمد خان ،صفر محمد خان متخلص به ُ
"ستره"،
شاه بیک خان ،زرپادشاه خان ،از جمله خوانین و شخصیتهای سرشناس شغنانزمین بودهاند که همواره در برابر بیعدالتی-
ها و نابرابریهای حاکمان و ظالمان وقت ،به قیامها و اغتشاشات معقول و اصالحطلبانه دست یازیدهاند .انها دارای صالحیت
و اختیار عام در محیط و منطقه شغنان حتی در قطغن نیز بودهاند .موجودیت انها برای حاکمان وقت یکی از دشواریهای
اساسی به شمار میرفته است ،زیرا انها هر لحظه میتوانستند در براندازی ظالمان محیط و منطقه قیامی را بر پا نمایند .از این
سبب شاه و درباریان ان وقت برای اینکه گویا از شر انها در امان باقی بمانند ،انها را به مزکزکشور ،کابل انتقال می دهند و
فرزندان شان را شامل خوبترین و شایستهترین دبیرستانهای ان زمان میسازند تا باشد انها بخاطر فرزندان شان دیگر میل
رهسپار شدن دوباره به خانه و کاشانه را در سر نپرورانند و باعث اغتشاشها و یا افرینش درد سر بیدرمان نشوند .شخصیت-
های یادشده هر کدام شان به مقامات رفیع دولت و دولتمداری رسیدند و فرزندان شان منحیث شخصیتهای خیلیها خوب،
تحصیلکرده ،حرفوی و مسلکی نغز ،به بار امدند .به گونه مثال میتوان از سرهنگ محمد علی شغنانی که مربوط شهرستان
دهشهر بود ،منحیث یکی از افراد و شخصیتهای خیلیها بانفوذ ،مؤثر و کاراگاه عرصه نظامی در دوران حاکمیتهای شاهی
و دوره حاکمیت سردار محمد داؤود عرض وجود نمود و دارای روابط خیلیها حسنه و نزدیک با خانواده شاهی بود ،و از همین
سبب هم بود که عمه سردار محمد داؤود خان را به عقد نکاح خویش دراورد .همچنان از میر زرپادشاه خان و میر محمد حسن
خان ،که باشندگان شهرستان دهشهر بودند ،یاداوری نمود .در میان این مقامات ،شخصیتی که از شهرت خیلیها زیاد
برخوردار گردید ،حاجی شاه بیک خان شغنانی ،است .حاجی شاه بیک شغنانی ،فرزند رحمان بیک شغنانی ،از خانواده
میرهای شغنان است که در زمان امیر عبدالرحمن خان با جمعی از بزرگان قومی ،میرها و شخصیتهای بانفوذ محیط و منطقه،
به دربار اورده شد .امیر ،موصوف را مانند فرزندان سایر شخصیتهای یادشده که شامل دبیرستانهای خوب و عالی ان زمان
شدند ،وی را به کشورعربستان فرستاد و در رشته فقه و فلسفه تعلیم و اموزش عالی خود را به پایان رساند .بر اساس فرامینی که
توسط امیر عبدالرحمن خان ،امیر حبیبهللا خان و شاه امانهللا خان ،صادر شدهاند ،نامبرده بحیث سفیر دولت شاهی
افغانستان در هندوستان توظیف گردیده و ضمن ان به رتبه کرنیلی نیز ارتقا یافته است .همچنان بحیث جنرالقنسل افغانستان
در تاشکنت (تاشکند) ،تقرر حاصل نموده و ماموریتاش با امضای وزیرمختار جمهوری روسیه در شهر تاشکنت،
راسکولینکـف ،در چهارم ماه مارس١٩٢٢م ،به ماموریت عسکری و ملکی تاشکنت معرفی گردیده است .از البالی فرامین
دیگری که مبنی بر مسؤلیت تشریفاتی و پذیرایــی نامبرده از حاجی برهانالدین خان سفیر دولت بخارا در کابل و بعد ًا بدرقه او
بسوی کشورش از طریق مرزهای شغنان و روشان ارقام یافته است ،موصوف در مسئولیت مراسم تشریفات وزارت امور خارجه
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نیز کار نموده است .در یک فرمان سلطان احمد شاه قاجار ،شاهنشاه ایران نامبرده ،دریافت نشان "شیر و خورشید" ،را در
سال  ١٣٤٠خورشیدی ،قرین افتخار دانسته شده است .حاجی شاه بیک خان شغنانی ،در فرایند فرجامین کارش بحیث
سناتور والیت بدخشان در دوره صدارت محمد هاشم خان ،انتصاب گردیده است .برادران حاجی شاه بیک خان شغنانی ،به
نامهای:عبدالسالم ،عبدالمجید ،و عبدالسعید ،در شغنان زندگی نمودهاند ،و بر حسب فرامین شاهان نامبرده از پرداخت
مالیات و ادای باج و خراج حکومتی معاف و مستثنا قرار داده شده بودند .گـفته میشود که زمان بیک یکی دیگری از شغنانی-
هاست که در دربار راه پیدا نموده در نظام حکومتداری ،نقش خیلیها برازندهای را در زمانههای مختلف بازی نموده است.
حاجی شاه بیک خان شغنانی ،پسر میر رحمان بیک خان شغنانی ،در دوران حاکمیت امیر امانهللا خان ،الی مقام ریاست
عمومی استخبارات دربار شاه رسید .از ان جایــی که امیر حبیبهللا خان همواره با موصوف از در مخالفت و مخاصمت برخورد
مینمود ،بعد انکه به قدرت و حاکمیت شاهی رسید ،حاجی شاه بیک خان را کوته قفلی (نظربند) ،نمود و همه دارو و ندار
موصوف را به شمول باغ زیبایش که به" ،باغ مال وردک" ،معروف است ،مصادره نمود ،اما به حاجی شاه بیک خان هیچگونه
ضرر جانی و جسمانی نرساند و هم مانند دیگران به ُکشتار گاه نفرستاد .حاجی شاه بیک پسر دیگری داشت ،به نام سرهنگ
عبدهللا بیک ،که دارای رتبه نظامی خیلی بلندی بود و منحیث افسر مناطق خماب الی منطقه پامیر ،به ویژه بروغیل ایفای و
طیفه نموده است ،که بازماندگانش همین اکنون در شهر کابل حیات بسر میبرند .شخصیت دیگری که درعرصه شعر ،عرفان،
موسیقی معنوی ،و بیدلشناسی در افغانستان معروف و مشهور است ،مرحوم محمد عبدالحمید مشهور به "قندی اغا" ،که از
شهرستان بهشار شغنان میباشد ،پیدایش اجدادی اش ،به میرهای شغنان رسیده و بر اساس و اقوال برخی از دوستان،
موصوف وابسته به خانواده ابا و اجداد استاد گرانقدر ،جناب قاسم یار میباشند و حتی اگر مغالطه صورت نگیرد ،گـفته می-
شود که در حقیقت مرحوم قندیاغا ،باید عموی شان باشد .اکنون کمی هم در مورد شخصیت ادیب ،شاعر ،و بیدلشناس
معروف مرحوم "قندی اغا" ،باید چیزی را جهت حصول اشنایــی عالقهمندان ،اقارب ،و مشتاقان موصوف به نگارش گرفت:
محمد عبدالحميد اسير"قندیاغا" عارف فرهيخته و بيدلشناس معاصر ،معروف ومشهور .محمد عبدالحمید اسیر معروف به
"قندیاقا" ،دانشمند ،ادیب ،شاعر ،بیدلشناس ،هنرمند و هنرپرور خیلیها بلند مرتبه کشور عزیز ما افغانستان است .زادگاه
اصلیاش دهکده بهشار شغنان بدخشان افغانستان میباشد و بدون تردید نسبش به سلسله میرهای شغنان میرسد .بیدل-
شناس بزرگ ایران ،حسن حسینی ،نویسنده کـتاب "بیدل و سیری در ائینه شعر بیدل" ،موصوف را لقب بیدلشناس ارجمند
و پاسدارچراغ پارسی دری و شعر جاودانه بیدل و استاد معظم خطابش نموده است .مردی كه از كودكی به عرفان گراييد و اسير
بيدل شدو با اين عشق و معنويت هستی را پدرود گـفت.بيدلشناسی كه  ٦۵سال انيس عرفان و انديشههایبيدلی بود و ۵٠سال
سكان دار عرس بيدل در پذيرايــی عارفان و عاشقان پهنایاشراق معنويت .مردی كه زندگی را از كاخهای سلطنتی اغازيد و در پايان
سلطنت فقر را در كاخ محقرانهی خويش اختيار كرد.فرزانهینستوهی كه  ١١سال تبعيد و شكنجه و يک عمر بيداد و استبداد را
به خاطر همهگناهان ناكردهی خويش ،تحمل كرد ،بی انکه زبان به شکوه گشوده باشد.عارفیكه بیااليش و ريا زيست و ساليان
متمادی حلقه های درس بيدل و موالنای بلخرا در منزل خويش ،بی هيچ چشمداشتی ،شايقانه رهبری كرد و ادامه داد.و باالخره
شاهزادهی که در باران زر و سيم زاده شد و در نبود هيچ سيم و زری در بوريا فقر ،پدرود حيات گـفت.اریسخن ازعبدالحميد
اسير است که در سال  ١٣٣۵قمری١٢٩۵ /هجری شمسی در باغنواب شهر كابل زاده شد .پدرش حاجی مير عبدالقادر  ١٨ساله
بود که در شماراسرای خانواده ی ميرهای شغنان بدخشان ،به دربار امير عبدالرحمن انتقال يافت.ازمرگ نجات يافت و در
خدمت دربار شد .در عهد امير حبيبهللا در خدمت مادرامانهللا خان بود و در عصر امانهللا ميرعبدالقادر و فرزند بزرگش
وظيفهدار دربار بودند و با او کابل را ترک گـفتند.
اسیر و سیاست :عبدالحمید اسیر ،بیانکه خود خواسته باشد در متن سیاست به دنیا امد شکنجه عملی ،زندان و تبعید را الی
سالیان دراز ،و حتی اخیر عمر ،رنج سکوت را بدوش کشید .انگونه که خود نوشته است :من از روی واقعيت بايد خاطر نشان
سازم که  ۵٠سالتمام است که بر باالی اعصاب و دماغ ما فشارهای مااليطاق وارد میشود و بهتضعيف ان میپردازد.پدر و برادر
اسير كارمند دربار بودند ،از اين روخانوادهی انها در حالی كه عبدالحميد ۵يا ٦سال داشت ،از باغ نواب شهر کابلبه حوالی
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قصر عليا -تعمير امروزی صدارت که مربوط سردار نصرهللا خان بود ولیمادر امانهللا خان در ان زندگی داشت ،انتقال يافت.
در روزگار امير امانهللا خان در باغهای ارگ با فرزندان سردارها گشتوگذار می كرد.وقتيحبيبهللا کلکانی به قدرت رسيد ،پدر
و برادر عبدالحميد ،با امير اماناللهاز کشور خارج و به هندوستان رفتند .خانوادهی انها از محدودهی ارگ به باغبانکوچه خانه-
ی مادركالن عبدالحميد انتقال يافت .فشار سياسی ،خشونت و تالشی خانهانها هر روز از طرف افراد حبيبهللا ادامه داشت و
از انها می خواستند پدر وبرادر فاميل و طالهای دربار را تسليم نمايند .عبدالحميد اسير در نگارشخاطراتش از اين دوره به تلخی
ياد نموده و سقوط حبيب هللا را توسط نادرخانبرپا شدن جشنی در خانواده خود دانسته است.اما اين بدان معنی نبود که ظهور
نادر خان مورد رضايت و خوشنودی عبدالحميد و خانوادهی انها باشد .اسير در اين مورد مینويسد:بايدحكومت يا دولتی روی
كار میامد که منافع انگليس را مدنظر میداشت و اينمملكت در پس پرده يکی از مستعمرات انگليس بايد میبود .بنابر اين
نقشهماهرانهی روی دست انگليسها بود و ان اين بود که کسی يا کسانی را به اوجقدرت برسانند که سالها حلقه غالمی انگليس
را بگوش داشته و در مكـتب سياستشان موفق و كامياب بدر امده باشند و اين گونه اشخاص همان خاندان سردار اصفخان و
يوسف خان بودند که نادر شاه از برجستهترين اين ها بود و برادرانمحمد حسين مانند شاه ولی خان و هاشم خان و محمد عزيز
خان و شاه محمود خان هركدام ديپلومه داشتند .نادر خان در اول به نام امانهللا حركت نمود.اسير مینويسد" :نادر خان که در
جاده های عمومی کابل باالی اسپـی سوار ومانند مقوايــی در سير و حركت بود با مردم شهر تعارف میکرد و هر کسی که بهاو می-
گـفت که سلطنت به شما مبارک باشد ،وی در جواب میگـفت" .به صاحبش مبارکباشد ".صاحب سلطنت امانهللا خان را می
دانست ،اما بعد به نام خود بيعتگرفت .و مدعيان ديگر سلطنت سردار محمد امين برادر اندر امانهللا که مادرشهزاره بود و
والی علی احمد خان شاغاسی شوهر همشيرهی امانهللا پسر ارشدخوشدل خان لوی ناب کنار زده شد.در اين دوره نادر خان بود
که پدر و برادراسير از هند برگشتند اما همکاری با نادر خان را نپذيرفتند .نادر خان برادراسير را که از هند برگشته بود ،به زندان
انداخت و از اين ايام به بعدمشکالت عملی عبدالحميد در کنار فاميلش بیانکه خواسته باشد اغاز گرديد.عبدالخالقرفيق نزديک
و هم صنفی عبدالحميد ،نادر خان را کشت .عبدالحميد مینويسد" :نادر خان در محوطه ی قصر گلخانه می خواست مسابقه
نهايــی فوتبال بين تيم هایمكـتب استقالل و نجات را تماشا کند .من در تيم مکـتب استقالل بودم .نادر خانبرای ديدن بچهها در
مقابل تيم ما قرار گرفت .من در صف اول بودم .در همينلحظه از عقب من عبدالخالق با تفنگچه باالی نادر خان فير کرد .بعد
مرمی دوم وسوم را هم خالی کرد و نادر در مقابل من به زمين افتاد .در همان لحظهعساکر قومی بچهها را قطار نشاندند و
خواستند تير باران کنند که شاه محمودخان مانع شد و گـفت ما قاتل را گرفتهايم .بعد از ان به گونهی فراوان بچههایديگر زندانی
شد .عبدالحميد مدت يک و نيم سال در خانه نظربند گرديد کهاجازهی خروج نداشت .بعد از ان با برادرش که او هم زندانی
بود ،همراه فاميلبه چخانسور تبعيد گرديد و اين سال  ١٣١٤شمسی بود .قرار بود به شهر گنگجخانسور بروند ،اما در قندهار،
داؤود خان که مسؤول نظامی و ملكی ان سمت بود،تبعيد انها را به ريگستان گرمسير تبديل نمود تا بر نگردند.در
ريگستان،گوشت خود را با شکار مهيا میکردند .خود از جنگل هيزم میاوردند انجا از گياه و سرسبزی و دکان و بازار اثری نبود.
در اثر امراض و مالريا،مادركالن ،زن برادر و برادرزاده ی عبدالحميد وفات کردند .بعد از دو سال که بهگرشک انتقال يافتند،
همه در حال مريضی و مرگ بودند و به شفاخانه گرشک بردهشدند تا بهبود پيدا کردند.در گرشک به خصوص مردم زميندار در
اثر ظلمحکمران منطقه شورش کردند .قوای دولتی امد و قيام سرکوب شد .حکام اين واقعهرا هم به نام تبعيديان کابل کردند که
در نتيجه بار ديگر اسير و خانوادهاشبه زندان و کوته قفلی افتاد.بعد از  ٢٣روز رها و به قندهار انتقاليافتند .قندیاغا میگويد :در
قندهار برای کالنها يک افغانی و برایخوردها ۵٠ ،پول روزانه میدادند که با ان گذران میکرديم .در قندهار صدهاتبعيدی ديگر
چون ميرغالم محمد غبار ،مير عبدالرشيد بيغم ،مير حامد ،صبور خاننسيمی پغمانی ،عبدالصبورغفوری و ديگران بسر می-
بردند .تا اينکه هاشمخان کنار فت و با امدن شاه محمود به عنوان صدراعظم مجال نفس کشيدن در کشورپيدا شد و اسير با پدر
و برادرانش بعد از  ١١سال تبعيد به کابل برگشت و بعداز ان به دنبال سياست و جرم سياسیيــی که نکرده بود نگشت.
دروس و اموزش:عبدالحميدکه در دربار زندگی داشت ،درس و اموزش را نخست از کوتی باغچهی ارگ اغاز کرد،بعد همراه با
فرزندان بزرگ ان دولت به مکـتب امانی شامل گرديد .تا اين کهعصر نادر خان شد و به اتهام همدستی در قتل نادر زندانی و تبعيد
داکتر نصرالدین شاه پیکار

165

اداره نشرات سیمای شغنان

شد و ازتحصيل بازماند .قندیاغا مینويسد :به مضمون علوم دينی ،ادبيات و جغرافياعالقهی زياد داشتم .و از استاد قران کريم
خويش بنام قاری محمود پنجشيری ناممیبرد.از کودکی ذکاوت و هوش بلند عبدالحميد هويدا بود تا جايش که استاد جغرافيا
ليبس جرمنی ،بدون سوال به او نمرهی  ١٠را میداد .قندیاغا مینويسد" :اين روش دكـتور ليبس باعث حسادت همدرسان
صنف گرديد .باالخره موضوع را به دكـتور "ايون" مدير مكـتب رسانيدند .يکی از روزها درساعت چهارم تعليمی که مضمون
جغرافيا را دكـتور ليبس درس میداد دكـتور ايونداخل صنف گرديد ...نگاهی به سوی شاگردان انداخت ...تا اين که نظرش بر
منافتاد و با تبسمی که بر لب داشت مرا صدا زد .من در برابر مدير قرار گرفتم .گـفت اقای حميد فالن شهر در کجا واقع شده
است .من بدون مكث به مدير گـفتم کهاين شهر ،شهر كيست در وادی راين جرمنی و با نوک عصا شهرک مذکور را نشاندادم .در
مورد نفوس و پيداوار ان نيز معلومات دادم.دكـتور ايون از فرطخوشی و هيجان به کرتی من چنگ زده مرا که طفل دوازده ساله
بيش نبودم از زمينبلند کرد و موفقيت مرا شادباش گـفت و يكدانه قلم مونت بالنک را در جيب کرتیمن تعليق نمود".بعد از اين
دوره باز عبدالحميد زندانی و تبعيد و ازمکـتب رانده شد .اما هميشه به فکر اموزش بود .در زمان تبعيد با تحمل همه رنجو ياس-
ها ،نزد مولوی ضياءالدين عالم بزرگ انجا درس را اغاز کرد وقتی که درقندهار انتقال يافتند .پای درس مفتی صدرالدين از
مهاجران تبعيدی اسيایميانه نشست و مختصرالمعانی را درس گرفت.بعد از پايان دوران تبعيد ،وقتیبه کابل امد ،اصول
شاشی ،مشکات شريف ،فقه شريف،حديث و عقايد را نزدمولوی روشندل که در زيارت مولوی صاحب سرای زرداد تدريس
مینمود اموخت .نزدموالنا محمد امين قربت بخاری که امام مسجد درخت شنگ بود به شاگردی نشست وكافيه اين حاجب،
ايساغوچی ،شمسيه عمر كاتبی و قطبی را ً
درسا فرا گرفت .قندیاغا مینويسد" :همه تالش برای اين بود که اگر از اين راه بتوانم
به سخن حضرتابوالمعانی پـی برم که از اين طريق هم فهم ان امکانپذير نگرديد .باز در صددچارهجويــی برامدم تا اگر روزی برسد
و من بتوانم شعری از اين عارف بزرگواررا مورد تحليل قرار بدهم".
اسیر و بیدل :عبدالحميد اسير نخستين باردر محيط خانواده با ابيات بيدل اشنا گرديد .حاجی عبدالخالق برادر اسير ،درهفته
چند شب مجلس بيدلخوانی داشت .شخصيتهای چون حاجی عبدالعزير لنگرزمين ،برادرش صوفی موج ،عبدالرحيم خان
رحيمی ،عبدالسالم اثيم مجددی،ميرزاابراهيم خليل به خانهی انها میامدند و اشعار بيدل را میخواندند .عبدالحميد که ان
زمان خوردسال بود ،در ان مجالس حضور داشت می نویسید":دردوران مکـتب شايد در تاثيرپذيری از اين مجالس بود ،که
عالقهی بيشترعبدالحميد به ادبيات بود ".و باز هم می افزاید " :ديوان ميرزا صائب اصفهانی ،واقفالهوری ،محمدعلی حزين،
هاللی چغتالی ،نظری نيشاپوری را از بازار خريدارینمودم ولی اين کـتابها عطش مرا سيراب نساخت .علت ان بود که نخست از
سرچشمۀ بلند نوشيده و گوشش در مجالس شبانه با ادبيات بيدل انس گرفته بود".قندیاغا مینويسد" :با امير محمد اثير روزی
به بازار رفتم و کليات بيدل را به ٨٠روپيه هديه کردم .معنی اشعار او را نمی فهميدم و گاه گاه از بيدلشناسهمان زمان کاکا
سيدتاجالدين که در كوچهی قاضی فيض هللا ،در مسجد ازبکهاحجره داشت ،مفهوم ابيات مشکل را جويا میشدم ".در
همين زمان با برادرشحاجی عبدالخالق ،نزد خليفه صاحب فرزه "خليفه مير احمد" میرود .شب را همانجاسپری میکنند.
برادرش از پير میخواهد به عبدالحميد درس و تلقينی دهد .اماپير با بیميلی میگويد:
"اين بچه درس خود را بخواند ،او را به پيری ومريدی چه کار ،به هر حال فردا بعد از نماز صبح عبدالحميد را صدا میزند
ودست او را گرفته میگويد" :های فرزند! بيدل صاحب را میشناسی ،او در جوابمیگويد :چند روزی میشود که كلياتی را پيدا
کردهام اما از مطالعهی ان هيچچيز عايد من نمیشود "...دراوارگی هميشهکليات بيدل همدم او بود.وقتی در پايان ايام تبعيد به
کابل امد مجالسادبی و عرفانی را در باغ نواب کابل ،به راه انداخت در سالهای١٣٢٩و١٣٣٠عرس حضرت ابوالمعانی را در
باغ نواب برگزار کرد که دانشمندانی چون :شايقجمال ،شايق هروی ،موالنا سليم راغی ،ضيا قاری زاده ،صوفی عشقری،
ابراهيمخليل ،خليلهللا خليلی ،مولوی خسته ،قاری فوالد ،عبدالسالم اثيم مجددی،رحيم جان رحيمی و ديگران در ان
شركت داشتند.محفل عرس با کالمهللا مجيداغاز میشد ،استاد سراهنگ به عنوان شاگرد اسير ،غزليات بيدل را زمزمه میکرد.
در سالهای دوران حضور شورویها ،عرس بيدل با شکوه خاصی برگزار میشد،شمار زيادی از ادبا و شهريان کابل در ان
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اشتراک میکردند و با ان فضایمعنوی ،خويش را تسكين میدادند.در همان روزگار که پسران مردم را به زوربه عسکری میبردند
و اكـث ًرا که شهيد میشدند ،در يکی از عرسها ،رازق فانیبرای نخستين بار غزلی را خواند که دست به دست میگشت.
همه جا دکان رنگ است همه رنگ میفروشند
دل من به شیشه سوزد ،همه سنگ میفروشد
دل کس به کس نسوزد به محیط ما به حدی
که غزال چوچهاش را به پلنگ میفروشد
از سال  1335الی  1372خورشیدی ،در باغ رئیس در ناحیه جنگلک ،خانه قندیاغا ،همواره محل برگزاری عرسهای بزرگ بود.
اخرين عرس را در ١٣٧٢خورشیدی در حالی که در اثر جنگهای کابل از خانهیاصلی اش بيجا شده بود در قلعهی نجارهای
خيرخانه داير کرد و انجا گـفت که ساالينده من در جمع شما نخواهم بود که همچنان شد .ولی فرزندان قندیاغا ّ
اينسنت را هنوز
ادامه میدهند.قندیاغا ،در کنار تدوير محافل ادبی وعرفانی ،با ادبا ،با درويشان و قلندران نيز از بيدل سخنها داشت .يکی از
اينقلندران ،کاکا لعلجان از مرغگيران قلعهی قاضی بود که اسير روزانه مدتی برایاو بيدل میخواند .قندیاغا میگويد :اين
قلندر ...با وصف انکه عامی بودکالم ابوالمعانی را بيشتر درک میکرد و در عصر خود سرامد بيدلشناسان بود.ازکارهای بزرگ
قندیاغا اين است که حلقههای درس بيدل را داير نمود و فهم وتوجه به بيدل را که ويژهی خاصان بود همگانی ساخت .در
مورد حلقههای درس خودمینويسد:در هفته دو مراتب يعنی دوشنبهها درس مولوی صاحب و پنجشنبههادرس ابوالمعانی
صاحب از ساعت  ٢بعد از ظهر در كلبهی فقيرانه من برگزار میشود و با وجودی که تا ساعت  ٦يعنی ٤ساعت دوام میکند در
خود احساس خستگینمیکنم .در دوران حکومت اسالمی نيز حلقهی درسهای بيدل و مثنوی ادامهداشت .يکی از شاگردان ان
حلقه گـفت :يکی از روزها که در کابل راکتپرانیادامه داشت ،ما در حلقهی درس بيدل در منزل قندیاغا بوديم که يكی از
شاگردانداخل شد و گـفت :مسجد پلخشتی را به راكت زدند .راكتهای حكمتيار گنبد مسجدپل خشتی را تخريب کرد .قندیاغا
با حيرت نگاهی به ديگران انداخت و اينرباعی حضرت ابوالمعانی را زمزمه کرد:
ای انکه سماوات پر از ابر کنی
روزی به دهان مؤمن و گبر کنی
کردند خراب خانهات ای ساقی
ای خانه خراب تا بکی صبر کنی
اسير و عرفان:عبدالحميداسير در خانوادهای به دنيا امده بود که باوجود پيوند به شاهان و ميرهای شغنانبدخشان،سخت
معنوی و عرفانی بودند .پدرش مير عبدالقادر که از اخالصمندانموالنا جالل الدين بلخی و مريد اخند صاحب زيارت شاه طاؤس
بود ،انقدر تقواداشت که لفظ مير را از اغاز نام خود دور میکرد و میگـفت :فردا معامله باحسب است از اين رو اسم نسبی را از
نام اعضای خانواده باید دورکرد تا "غره"نسب نشوند.خانوادهی اسير خود را از اوالدهی حضرت عباس و فرزند يكی ازاوالدهای
ايشان ،حضرت قثم که به بخارا امد و در بدخشان مسکون شد میدانستند .دو برادرش عبدالخالق و عبدالنبی مريد خليفه
صاحب فرزه ،و برادرديگرش عبدالحكيم مريد حضرت صاحب نورالمشايخ بود و فرزند چهارمی عبدالحميدبود که اسير بيدل
گرديد.عبدالحميد نخستين درس عرفان را از خليفه صاحبفرزه (مير احمد) گرفت که به او خوانش بيدل را تلقين نمود .قندیاغا
به خليفهفرزه زياد ارادت داشت .در خاطراتش می نويسد :وقتی نادر خان کشته شد روزیخليفه صاحب به خانهی ما امد .برادرم
گـفت :در حق اين جوان دعا کنيد ،رفيقشنادر خان را کشته است ،اين هم کشته خواهد شد .پير گـفت تا من باشم کسی او
راکشته نمی تواند .برادرم گـفت :زندانی خواهد شد دعا کنيد .پير گـفت اگر زندانیهم شود زياد مشکل نخواهد ديد .بعد از اين که
فراوان جوانان به ان مناسبتكشته شدند ،اسير هم زندانی گرديد ،ولی بعد او را برای يک و نيم سال درخانهخودش نظربند و
زندانی ساختند که اسير اين را از کرامات خليفه صاحب فرزه می دانست.
اسير در ايام تبعيد در ريگستان با دو شخصيت عرفانی معرفت میيابد .باج سلطان که مجذوب بود و گل جان خان که يک
عارف و شارعبود .درقندهار در خدمت عظيم جان اغای مجذوب میرسد .وقتی به کابل امد خدمت بابهداوود را میکرد که در
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زيارت مولوی صاحب سرای زرداد اقامت داشت .و همينگونه از مردانی چون:بابه مير فقير مريد حضرت بابه خان محمد ،ملنگ
خانپغمانی ،سيدغريب اغا ،نورجان ملنگ ،غفور ايينه ساز نيز كسب فيض نمود)١٤ (.همين گونه با سيدجان اغای جبل
السراج و پيروز ملنگ گلدرهيــی هميشه نشستهاداشت.در وقت فوت پدرش ،کاکا لعل جان دوست پدرش به تعزيه امد و با
اسير دوست گرديد اسير مینويسد":اينشخص ان قدر موشكاف بود که من به عمر خود چنين شخصی موشكاف و باريک-
بيننديده بودم در علمای عصر مرحوم موالنا سليم راغی و در مردم عامی همين کاکالعل جان طرف قبول من بود و بس ...دعای
او را گرفتم".
اسير و شاعری:عبدالحميددر اغاز شايد تا سالهای  ١٣٣۵واثق تخلص میكرد .مدير مجلهی عرفان در سال١٣٣٠به نام واثق از
عبدالحميد خواسته است تا غزل معروف كليم را با مطلعزير استقبال نمايد:
منـم که تنگـدلی باغ دلگشای من است
به دستم ابله جام جهان نمای من است
اسير شعر را به سبک حضرت بيدل و با زيبايــی و تعالی ويژه میسرود .اما اسير اشعارش را جمعاوری نکرد و در رابطه با شعر
چنين نظر داشت":اگرمنظور از التـذاذ روحی است،خواندن اشعار بيدل كـفايت میکند و ما که دم ازاخالص میزنيم نبايد در
برابر شعر ابوالمعانی اظهار شاعری كنيم .امامخمسات حكم تفسير و توجيه را دارد ،مؤدبانه به ان مبادرت ورزيدهام ".وظايف
رسمی:استاداسير ،نخستين كار دولتی را در زمان تبعيد اغاز کرد .و ان زمانی بود کهدر ساختمان پل ارغنداب مهندسين سويسی
کار میکردند و به ترجمان جرمنی ضرورتداشتند که ناگزير اسير را استخدام کردند .بعد از ان در ادارات شركتهایميوه ،ويسا،
ترانزيت ،در قندهار کار کرد .در کابل در شرکت حملونقل ،اتاقهای تجارت کار نمود و اخرين وظيفهاش مديرعمومی تحريرات
شركت مالداریو مسلخ هرات بود .سفر برای زيارت نه جهانگردی:بهزيارت بيتهللا شريف مشرف شد .اسير  ۵٠سال در اشتياق
زيارت ارامگاهابوالمعانی بود .در سال  ١٣٦٧به اين ارزو رسيد .و بعد از زيارت بزرگانیچون :بابا قطبالدينبختيار کاكی ،نظام-
الدين اوليا ،خواجه نصيرالدين محمودچراغدهلی ،باقی باهلل ،امير خسرو بلخی ،شاه عبدالعزيز ،شاه ولیهللا دهلی ،وشيخ
عبدالحق به کابل برگشت.در سال  ١٣٦٠به پاكستان سفر نمود .در پشاوربه زيارت شيخ جنيد پشاوری ،شيخ عمر جغارهيــی،
عبدالرحمن بابا ،مياعبدالغفور بابا رسيد .در الهور داتا گنجبخش را زيارت کرد و در پاک پتن بهزيارت بابا فريد شکرگنج رسيد.
میگويند وقتی اسير به انجا مواصلت کردقواالن گرم سماع بودند .در ان زمان استاد را حالتی دست میدهـد که بیاختياروجد
میکند و دست میافشاند .امیر عبدالرحمن خان و سرکوب اسماعیلیان :عبدالرحمن خان که در استبداد گوی سبقت را از همه
حکام افغانستان برده بود ،به طور گسترده به قلع و قمع شیعیان پرداخت .امیر عبدالرحمن خان ،سومین پسر امیر محمد
افضل خان ،نواسه امیردوست محمد خان ،امیر افغانستان ،از دودمان بارکزایــی ،که در سال ١٨٤٠میالدی به دنیا امده
است ،در زمان زمامداری پدرش ( ،)١٨٨٠-١٩٠١به حیث فرماندار محیط قطغنزمین و بدخشانات ایفای وظیفه مینمود ،بر
خالف عمویش امیر شیرعلی خان برخاست و بعد از شکست به بخارا متواری گردید .در سال ١٨٦٦م ،.به افغانستان باز گشت
و شیرعلی خان را شکست داده ،و پدرش محمد افضل خان را بر تخت سلطنت نشاند .بعد ازسه سال شیرعلی خان بار دوم
قدرت را بدست گرفت و امیر عبدالرحمن پا به فرار گذاشت .بعد از وفات شیرعلی خان در سال١٨٨٠م ،امیر عبدالرحمن خان
بار دیگر زمام امور را در دست گرفت .در دوران سلطنت وی بعضی از سرحدات کشور به شمول خط دیورند در سال ١٨٩٣م.
نشانی گردید .وی به منظور قدرتش مرتکب اعمال خشونتبار علیه مردمان هزاره در افغانستان ،به ویژه در نواحی مرکزی
گردید .پس از مدت زمانی بر ضد مردمان نورستان که در انزمان به نام "کافرستان" ،نام داشت و گویا مسلمان نبودند لشکرکشی
کرد و انها را جبرن به دین اسالم واداشت .مناطق بدخشان افغانستان ،مانند شغنان ،روشان ،به شمول حضرت امام ،یا امام
صاحب امروزی واقع در استان کندز"کهندژ" ،نیز از گزندش در امان باقی نماند .بدخشان نظام خود مختاری را در زمان
عبدالرحمن خان ( )١٨٨٠-١٩٠١از دست داد .شاه شغنان میر سید اکبر ،با استفاده از موقعیت مناسب از موجودیت اختالف
میان امیر عبدالرحمن خان و محمد اسحق خان ،حاکم شغنان ،حاکمیت خویش را دوباره مجدد در قلعهپنجه در سال
١٨٨٨م ،.استحکام بخشید .وقتی که امیرعبدالرحمن خان به شغنان سفر نمود ،سید اکبر به منطقه حصار فرار کرد و الی سال
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١٨٩۵م ،.وقتی که خط مرزی میان روسیه و افغانستان تعیین گردید ،که در ان شغنان به روسیه تعلق گرفت و درواز به
افغانستان .وضعیت بهوجودامده سید اکبر خان را قادر ساخت تا بار مجدد به شغنان برگردد و برای سالیان متمادی حاکمیت
انجا را در دست داشت ،تا که امیر بخارا با تعیین نمودن نماینده وفادار به خود ،ایشان قلی بیک ،سید اکبر را از صحنه
حاکمیت شغنان ،برون اورد .عبدالرحمن خان بار مجدد شغنان را در سال ١٨٩٣م ،.به تصرف خود در میاورد ،و میر شغنان
یوسف علی شاه را به گروگان میگیرد و در کابل نظربند میکند .بعد ان همه افراد بانفوذ و صاحب صالحیت شغنان به
عبدالرحمن خان بیعت میکنند و برخی از افراد را بحیث غالمبچهها ،به وی به شهر کابل میفرستند تا خدمت دربار شاهانه را
انجام دهند .عبدالرحمن خان ،غالم بچه ها را به حضور پذیرفته و انها را در کابل شامل مکـتب حربی میکند تا باشد مصدر
خدمت بهتر و بیشتر شاه شوند و به وی برای همیش وفادار باقی بمانند و از حاکمیت دست داشته او دفاع بیدریغ نمایند.
جنرال محمدعلی خان ،قوماندان عمومی پولیس در سال ١٩٦٠م .یکی از جمله فرزندان ان افرادی است که در زمان
عبدالرحمن خان منحیث غالمبچهها به کابل اورده شدند ،که همه شان باشنده دهکده بهشار هستند ،و اکنون هم بسا از انها
در ناحیه چهلستون شهر کابل ،در اطراف پل حسن ،که به گوساله معروف است ،زندگی میکنند .امیر در سال
١٨٩٣م،.منطقه واخان را به تصرف دراورده و غفور خان قرغز را بحیث استاندار واخان ،تعیین و علی مردان خان را که بحیث
رئیس و حاکم اصلی این منطقه ایفای وظیفه میکرد،خلع نمود .بعد از مرگ عبدالرحمن خان در سال ١٩٠١م،.پسرش حبیب-
هللا خان به تخت سلطنت نشست ،و کشور را الی سال ١٩١٩م،.در حاکمیت خود داشت .بعد از مرگ امیر عبدالرحمن الی
زمان امیر امانهللا خان ،شغنان دارای دشواریهای معین خود بود که در نتیجه سیاستهای جزمگرایانه حکومتها  ،باورها و
عقاید ،به میان امده بود ،که باعث انگیزش مردم بر علیه حاکمان محلی و منطقوی شد ،که میتوان از اغتشاش محرم که به
(بلوای محرم) ،معروف است ،نام گرفت .من در اینجا با امکانات دستداشته ،و استفاده از منابع داخلی و خارجی ،به شمول
منابع روسی ،اردو ،انگلیسی ،فارسی ،و تاجیکی ،موفق شدم چیزی را برای نسل جوان اینده شغنان به نگارش گیرم تا باشد
مردم ما با تاریخ کوچکش به باد فراموشی سپرده نه شده باشد.رویداد شغنان  -روشان انقدرهم مورد توجۀ پژوهشگران انزمان
قرار نگرفته بود ،زیرا از یکطرف در حدود و ثغور نهایت محدود جغرافیای سیاسی صورت گرفت و از جانبی هم بهحیث یک
تحرک خودجوشای که بر مبنای تفکر و تعقل سیاسی به میان امده باشد ،وجود نداشت .عالوه بران منطقه انقدر دور افتاده
بود که برای وسایل جمعی و یا عالقه مندان میدان پژوهش و یا هم اهل سیاست انزمان ،به ویژه نگارندگان برونمرزی،
هیچگونه زمینه مساعد نبود .از این سببتنها نوشتههای اختصارگونهای که در انگیزش احساسات سهیم بوده باشند و نقش زمانی
و مکانی را ایفا کرده بتوانند ،مرقوم گردیدهاند که حتی در برخیاز اسناد و مدارک معتبر ملی و فراملی هم درج نه شدهاند ،به جز
از اسناد و مدارکای که درارشیف حزب کمونست اتحاد شوروی سابق ،جهت خوداگاهی مسئولیت دیپلماتیک و وظیفه
استخبارات کشور ،درج شده است .عالوه بران قابل یاداوری است که حتی درارشیف افغانستان نیز ازان چیزی به نظر نمیاید،
و درمیان قشر تحصیلکردۀ ان زمان شغنان و حتی روشنفکران و یا هم محسنسفیدان امروزی این ناحیه نیز چیزی به گونۀ
مستند و نگارشیافته وجود ندارد .تنها انهایــی که مسنتر و به انزمان ارتباط خاطره وی دارند ،مسایل گسیخته ،جسته و
ریخته را به طور شفاهی به قصهخوانی مینشینند .شغنان در انزمان مانند امروز ،به استقامت و یا "کریدور" واخان  -پامیر
اهمیت نهایت خارقالعاده برخوردار بود .یکی از دالیل هم َ
قرارداشت که از هر نگاه از ّ
مسالۀ موجودیت راه تاریخی ،فرهنگی و
تجاری ابریشم بود که از این منطقه عبور میکرد .این ناحیه از نقطۀ نظر زبانی زیر اثر مستقیم زبان فارسی -دری قرار داشت .از
نقطۀ نظر بینش و باورهای دینی به شاخۀ اسالم شیعی ،ارتباط دارد ،و از نقطۀ نظر جغرافیای زندگی اجتماعی -اقتصادی در
زمرۀ منزویترین مردمان افغانستان به شمارمیایند .برای مدتهای طوالنی سنتهای عقیدتی مردمان پامیر به شمول شغنان-
روشان ،بر بنیاد سنتها و رسوم مترقی ،تجددپسند ،جمعگرا ،سلمنواز وعقالنی داعی سترگ و ّ
حجت سرزمین خراسان ،پیر
شاه ناصر خسرو قبادیانی -مروزی ،بالوسیلۀ ماذونان اکبر و اصغر ،پیرها و خلیفهها که مجریان باورهای دینی بودند ،به پیش
برده میشد .در این اواخر برخی از نویسندگان معاصر در نگارشهای شان سعی به عمل میاورند تا برمال سازند که گویا،
مردمان فالت پامیر از نقطۀ نظر عقیدتی ،مدت زمان نهایت طوالنی را در نظام تقیه به سر بردهاند ،که البته از نقطۀ نظرشرایط
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محیطی ان منطقه درست نیست ،زیرا تنها برخی از سنتها ورسوم جماعت مذکور از انظار دیگران ،و انهم بخاطر مصؤنیت
عقیدتی پنهان بود ،در غیر ان به همگان واضح بود که مردمان ان دیار پیرو کدام کیش و ائین بودند .اکنون نیز اکـثر جماعت
اسیا جنوبی ،اسیای مرکزی ،افریقای شرقی ،و جماعتهای هندو -پاک نیز در پنهاننگهداری سنتهای ویژۀ خود ،از انظار
دیگران ،صادقاند تا باشد که در عدم دموکراسی عقیدتی زیر فشارهای غیرمترقبه دیگراندیشان ،قرار نگرفته باشند .یکی از
ویژگیهای رسوم و سنتهای فرهنگی -عقیدتی و باورهای این طریقه ،این است که مجریان امور مذهبی به امور سیاسی و
دولتداری ،در مداخله قرار نمیگیرند ،و تنها مصروف پیشبرد وطایف باطنی و تحقق هدایات یزدانی از طریق علم و فهم
خویش در میان مردماند .مزید بران انها در فراهماوری هر گونه تسهیالت امور میان مردمی ،قومی و دولتی نقش به سزایــی دارند.
انها ً
بعضا صرف منحیث افراد میانجی میان مردم و نظام حکومتداری به کارزار اجتماعی خود ادامه میدهند ،که به مفهوم
دیگر انها فقط مفسرین منافع پیروان خود ،بر اساس قوانین و اصول مروجۀ زیست اجتماعی در یک جامعۀ انسانیاند .مردمان
منطقۀ شغنان -روشان بخاطر نبود یک اقتصاد منظم و تولیدات سیستماتیک ،همواره از فشارهای گوناگون حاکمان و
دولتمداران وقت ،از ناحیۀ جمعاوری مالیات برعایدات ،به ستوه امده بودند .عالوه بران مسایل زبانی نیز انها را به حد کافی به
رنج و مشقت سردچار ساخته بود .بطور مثال ،مردم ان مرز و بوم به زبان فارسی -دری ،انگونه که الزم است ،تکلم کرده نمی-
توانند ،چه رسد به انکه نصاب اموزشی مکاتب به سایر زبانها باشد که بدون تردید به باراورندۀ دشواریها در زمینۀ اموزش
میگردد .و باید گـفت که حتی زبان فارسی -دری برای شان حیثیت زبان دوم را دارد .در ماه اپریل سال ١٩٢۵میالدی ،تعداد
کـثیری از ساکنین ناحیۀ شغنان  -روشان بدخشان کوهی افغانستان به قرارگاه حاکم محلی شغنان ،محمد طاهر خان حمله
نموده و اورا دستگیر مینمایند .روز دوم به تعداد  ٨٠٠تن از قیامکنندگان که دارای سالحهای بخصوص سنتی خود بودند،
قلعۀ برپنجه را محاصره نموده و جریان اب اشامیدنی پرسونل و قرارگاه قلعه را قطع مینمایند .اغتشاش الی سیزدهم اپریل سال
 ،١٩٢۵ادامه پیدا میکند .در این جریان برخی از قیامکنندگان از حکومت محلی تاجیکستان که در انوقت به اتحاد شوروی
سابق مدغم گردیده بود ،طلب کمک و حمایه مینمایند ،اما به درخواست انها پاسخ مثبت ارائه نگردید .در شب سیزدهم
اپریل همان سال ،نظامیان قلعۀ برپنجه طی مانور مخفیانۀ نطامی ،قیامکنندگان را به محاصره در میاورند .در این زمان حملۀ
دیگری از طرف دستۀ نظامی حکومت اعلی اشکاشم که حیثیت مرکز را داشت ،توسط  ٢۵تن از اسپسواران ماهر و ً
تقریبا
اشنا با مسایل نظامی و جنگی ،به هدایت و حکم غندمشر گلمیر خان ،در برابر اغتشاشیون که تعداد شان ( ،)٨٠٠٠و ٢٠٠
خانه وار را تشکیل میدادند ،از دریای پنج که سرحد افغانستان و تاجیکستان را تشکیل میدهد،غیر قانونی عبور نموده و به
منطقۀ ّ
سرحدی پامیرتاجیکستان شوروی انوقت پناهنده شدند .برخی از این خانوادهها هر انچه را در زندگی شان از اموال
منقول داشتند ،با خود انتقال دادند .همۀ پناهگزینان در منطقۀ پامیر بدخشان وابسته به حکومت شوروی در قلعۀ نظامی
بوشهر جابجا شدند .به ّ
مجردی که قیامکنندگان سرحد را عبور نمودند ،مسئولین حکومت شوراها که در پامیر جابجا بودند ،انها
را مطابق هدایت منابع دیپلماتیک خلع سالح نموده و انها را به برگشت مجدد به خاک شان مورد تشویق و ترغیب قرار دادند.
عالوه بران از انها خواسته شد تا از عبور و مرور سایر افراد وابسته به انها از طریق سرحدً ،
جدا جلوگیری بعمل اید .بهر حال
مسئلۀ یاد شده به حالت بحرانی خود رسید و چهار روز بعد از اغاز قیام ،عاملین ان از طریق منابع دیپلماتیک و استخبارات ،از
حکومت شوروی درخواست مالقات را نمودند که انهم با پاسخ منفی مقامات جانب مقابل ،روبرو شد .بعد از مدت نهایت
کوتاه ،به زودترین فرصت سه تن از مامورین عالی رتبۀ حکومت اعلی بدخشان ،با محمد ضیا خان ،حاکم اعلی فیض اباد،
مرکز بدخشان ،جهت مذاکره با اغتشاشیون ،وارد شغنان شد .اما نمایندگان بلواگران از هرگونه مالقات با موصوف ،ابا
ورزیدند .وضعیت اغتشاش کنندهها به مرور زمان از حالت بهبودی بیرون میرفت ،زیرا مسئولین حکومت شوراها دیگر قدرت
کمکهای مالی وغذایــی به پناهگزینان را نداشتند و تالش صورت میگرفت تا نمایندهای را جهت حل و فصل این مسئله از میان
قیامکنندگان ،به شهر دوشنبه مرکز نوبنیاد تاجیکستان شوروی ،بفرستند ،زیرا از طرف قیام کنندگان یادداشت رسمیای به
دفترمرکزی شهر خارق سپرده شده بود .رهبری جمهوری تاجیکستان شوروی ،قبل از اینکه هیات اعزامی به شهر دوشنبه برسد،
همۀ مسایل را مورد بررسی و مداقه قرار داده و بجای انکه کاری کرده بتوانند ،در مشکوکیت شان پیرامون این مسئله افزایش
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بعمل امد و در جستجوی ان شدند که چه چیزها اسباب وقوع این حادثه را فراهم ساخته و اقدام ما به مثابۀ همسایه و دوست
نزدیک در زمین ه ،چگونه باید باشد .بر همین مبنا جهت وضوح بیشتر این مسئله طالب هدایت مفصلتر از امرین مقامات
صاحب اختیار شان در شهر مسکو شدند .در فرجام به چنین نتیجۀ موقتی رسیدند که" :برای جلوگیری از هر گونه مناقشه-
افرینی و دشواریهای الینحل بعدی ،نه تنها اینکه سالح و مهمات به انها داده نشود ،بلکه انچه را که انها منحیث سالح و
مهمات با خود دارند ،باید از نزد شان گرفته شود و به مراجع رسمی شوروی و یا حکومت افغانستان ،تسلیم داده شود".
بعدها انها باید مسایل ذاتالبینی شان را حل و فصل کنند .جهت ایجاد سهولت نسبی برای این دسته از مردمان و جابجاسازی
انها باید مناطق دور دست قابل کشت و زراعت در نظر گرفته شود .مقامات شوروی به این اندیشه بودند که شاید چنین اقدام
ازنقطۀ نظر سیاسی ،اجتماعی واقتصادی برای انها نافعتر باشد .یکی از چالشهای دشواری که قیامکنندگان در برابر حکومت
شوراها قرار دادند این بود تا انها همگان باید بحیث شهروندان کشور شوراها بدون قید و شرط پذیرفته شوند ،که البته تصمیم
روی ان از نقطۀ نظر سیاسی و مناسبات حسن نیت دیپلماتیک برای کشور شوراها دشوار به نظر میرسید .بلواگران استدالل
میکردند که تاجیکستان از نقطۀ نظر بینش تاریخی ،در حقیقت سرزمین خود انها است ،و اینکه ابرقدرتها و نیروهای
استعماری چنین انقسام را به وجود اوردهاند ،برای انها در این مقطع زمانی قابل پذیرش نبوده و دوراز اخالقیات اجتماعی
سیاسی و شیوۀ زرین همزیستی مسالمتامیز میان ملل و اقوام جهان به شمول افغانستان میباشد .مسئولین دوشنبه به این
اندیشه و تفکر رفتند که افراد را باید به مناطق دوردست فرستاد و یا اینکه به منطقۀ پامیر دوباره باز گردانده شوند و یا هم همۀ
انها به نحوی از انحا مورد تشویق قرار گیرند تا به افغانستان دوباره بر گردند زیرا حکومت و مردم تاجیکستان نیز دیگر توان
مادی و مالی ندارند که جهت سپری نمودن زندگی یومیه ،چیزی را در اختیار پناهگزینان ،قرار دهند .بعد از مباحثات و مذاکرات
طوالنی و متعدد ،به این نتیجهگیری دشوار و مشحون از مسایل ناهنجار برای قیام کنندگان رسیدند که انها باید دوباره به میهن
ابایــی شان برگردند ،و انهم هرچه عاجلتر تا به این فرایند دشوار نقطۀ اختتام گذاشته شود .در انزمان تبلیغات ً
تقریبا مشابه
دیگری نیز از طرف زمامداران افغانستان راه اندازی شده بود .به تاریخ دوم ماه می سال ١٩٢۵هیات عالیرتبۀ دولتی افغانستان
جهت مالقات با قیام کنندگان و بررسی هرچه بیشتر و ژرفتر این مسئله ،داخل پامیر گردیده و با قیامکنندگان در محلی که قرار
داشتند ،داخل مفاهمه شدند .اعضای کمیسیون یادشده که از مرکز خاناباد وارد پامیر شده بودند ،فرمان شاه امانهللا را به
اغتشاشیون قرائت نمودند که در بخشی از ان چنین امده بود که حکومت افغانستان بدون در نظرداشت دشواریهایــی که در
نتیجۀ این گونه اقدام ناعاقبتاندیشانه برای مردم و اهالی و حکومت افغانستان وارد شده است ،در برابر تقصیرات انها از عفو
و بخشایش کار گرفته و میل دارد تا انها به وجه احسن و بدون هیچگونه تشویش به افغانستان دوباره برگردند .در نتیجه
مذاکرات مقامات شوروی و افغانستان ،هر دو با این نتیجه رسیدند تا  ٨۵در صد از قیامکنندگان به گونۀ فوری در جریان یک
هفته به محل اصلی شان برگردند .مادامیکه َ
هیات یا بهتر بگوئیم نمایندۀ قیامکنندگان شغنان -روشان ،به تاریخ  ٢۵جون سال
 ،١٩٢۵به شهر دوشنبه رسیدند ،رهبری تاجیکستان شوروی نتوانستند چیزی را برای انها انجام دهند و تنها اظهار نمودند که
گویا برگشت مصؤن انها را تضمین مینمایند و بدون قید و شرط شامل همگان میگردد .فیصلۀ یادشده توسط نمایندۀ حکومت
شوروی وقت اقای (زینو مینسکا) که در تاجیکستان مستقر بود ،و به حیث رئیس دیپارتمنت امور دیپلماتیک ایفای وظیفه
میکرد ،چنین انعکاس یافته است" :باید دانست که کشف و افشای این قسمت از بدخشان افغانستان برای دیگران ً
کامال
نادرست و یک عمل غیرعاقالنه و دیوانهوار به نظرمیرسید .زیرا که این منطقه هنوز یک ناحیۀ مصؤون و نامکشوف بوده ،و
حفظ حالت فعلی ان زمینه را برای ما مساعد خواهـد ساخت تا ازاین طریق به شیوۀ نهایت سهلامیز از طریق زیباک به منطقۀ
چترال ،درایندهها برسیم" .دایرکـتیف و هدایتنامۀ رئیس عمومی کمیساریهای امور خارجه دولت شوراها ،اقای چیچرین که به
تاریخ  ٢۵اگست  ،١٩٢۵در مسکو صادر شده بود ،چنین اظهار نموده است" :رهبری مسکو نهایت متاسف است از حالتی که
در شغنان  -روشان به وجود امده است ،دیرتر اگاهی حاصل نموده یا در انتقال دقیق ان َتاخیر صورت گرفته است ،اما با
وصف انهم قسمتی از زمینهای المزروع محدود که به فاصلۀ دورتر ازسرحدات تعیین شده میان شوروی و افغانستان باشد ،در
اختیار انها گذاشته شود تا در انجا استقرار یابند .چیچرین توضیح میدهد که ما در اصل میل نداریم تا شاهد عبور تاجیکهای
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افغانستان به تاجیکستان شوروی باشیم و یا انها را در زمینه مورد تشویق قرار دهیم .اما انانی که مرتکب چنین عمل شـدهاند،
دیگر نمیتوانند به داخل افغانستان جهت استقرار مجدد ،راه یابند ".رئیس عمومی نیروهای نظامی شوروی وقت مستقر در
تاجیکستان ،گراسیموف در یکی از مجالس خصوصی و محرم شان که به تاریخ  ٢٨ماه مارس سال  ،١٩٢۵انعقاد یافته بود،
چنین اظهار نظر میکند" :قدرت و قوت حاکمیت شاه امانهللا ،در حال تضعیف شدن است و شاید حکومت وی توسط
عبدالکریم خان از میان برداشته شود ،و این زمان و فرصت عالی است برای اتحاد مجدد مردمان منطقۀ بدخشان کرانه های
دریای امو ،بدخشان تاجیکستان و افغانستان" ،سفر هیات اعزامی قیامکنندگان به شهر دوشنبه ،نشان دهندۀ انست که
عاملین قضیۀ مذکور از حمایۀ غیرمستقیم و مکـتوم نیروهای حکومت شوراها مستقر درسرحدات میان افغانستان و تاجیکستان
برخوردار بوده و به اطمینان کامل و حتی بدون سادهترین استشارۀ نیروهای حکومتی و نظامی شوروی ،بلواگران هرگز اماده به
اقدام چنین عمل ،نمیشدند .بر بنیاد شواهد و مدارک معین مکـتوب شدۀ حکومت شوروی انوقت به این نتیجه میرسیم که
حکومت شوراها از این عمل اگاهی قبلی داشته و حکومت افغانستان نیز از طریق منابع و سرچشمههای دیپلماتیک و
استخبارات حکومت مرکزی افغانستان بعـدتر در جریان قرار گرفته است" .در تحلیل نهایــی وقایع یادشده در اواخر سال
 ،١٩٢۵گونهیابی گردیده و در فرجام چنین فیصله و تصفیه حساب دولتی در زمینه صورت گرفت" :در اصل تمام فرایند
بازگشت پناه گزینان افغانستان باید به صورت درست به سر رسد ،و انچه در مالقاتهای ویژۀ مقامات ذیصالح به فیصله رسید
این بود که ،همۀ مامورین و مسئولین سرحدی افغانستان به شمول قوتهای ژاندارم و پولیس ،به گونۀ کامل باید تعویض
گردد ،و نیروهای قبایلی به حیث محافظین در انجا مستقر شوند ،تا از عاملهای بعدی محیطی و ذاتالبینی در میان شغنانی-
ها صورت گرفته نتواند .و انانی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در انتظام قیام دخالت داشتند ،بدون استثنا باید به پرداخت
جرمانه مکلف شده و زیر کنترول مقامات ذیصالح حکومت اعلی بدخشان قرار گیرند" به تعقیب ان از کابل دسته ای از افراد
بحیث هیات فرستاده شده بودند که سرگروپـی هیات مذکور را یک تن از اهل هنود که شهروند افغانستان بود ،بدوش داشت،
تا با توزیع مبالغ هنگـفت بتوانند سر دستۀ اغتشاشیون یعنی اقسقال محرم بیک را دستگیر نموده و به حکومت مرکـزی
بسپارند ،اما هیچگونه معلوماتی در زمینه وجود ندارد که سرنوشت شان او را به کجا کشاند .برخیها معتقـداند که موصوف از
حکومت شوروی انوقت خواستار پناهندگی شد و انها نیز درخواست او را پذیرفته بودند ،اما افراد دیگری به این اعتقـاد اند که
وی هنگام محاصره قلعۀ برپنجۀ شغنان که مرکز حکومت اعلی بود ،توسط نظامیان دستگیر و به قتل رسیده است .امروز
منابع متعدد و حتی مؤثق و بااعتبار داخلی و برونمرزی افغانستان به این عقیدهاند که اسباب بروز قیام شغنان  -روشان را
تداوم بینظمی ،بیعدالتی وفشارهای ناهمگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،عقیدتی ،نژادی و محیطیای بود که درزمان
زمامداران ان وقت بر مردم ان مرز بوم ،روا دیده شده بود .اگر چه سازماندهی قیام یادشـده انقدر هم خودجوش نبود اما باید
اعتراف کرد که از اثرات ،تحوالت و تحرکات بیرونی هم فارغ نبوده و بدون تردید دارای اهداف سیاسی و شاید هم ایدیولوژیک را
در قبال خود داشت .این ناحیۀ بدخشان از نقطۀ نظر موقعیت جغرافیای سیاسی خود برای کشورهای همسایه به ویژه روسیه از
ّ
اهمیت بسزایــی برخوردار بود .و متناسب به ان حادثۀ شغنان زمانی به میان میاید که حکومت شوراها میل داشت ،روابط
حسنه و همسایگی نیک را با دولت افغانستان ،بدون در نظرداشت برخی از سؤ تفاهمات و عدم حسابگیری دقیق ان ،برقرار
نماید .مسایل شغنان  -روشان نشاندهندۀ ان بود که گویا حکومت شوروی دران وقت انتخابی دشوار را متناسب با وضعیت
افریده شده با چالشهای فراوان ،در پیش گرفت .یکی از مسایلی که در انوقت حکومت شوروی را در دشواری بیشتر قرار داد،
موضوع تهیه و تدارک مواد غذایــی ،محل و مکان زیست برای قیامکنندگان بود که درخواست پناهندگی دایمی را از دولت
شوراها مینمودند .زیرا در انزمان اقلیتهای نژادی و عقیدتی ناحیۀ شغنان  -روشان ،هنوز هم در حالت دشوار اقتصادی قرار
داشتند که البته این مسئله به مثابۀ معضلۀ بنیادی برای مدت زمان زیادی ادامه داشت .در سال ،١٩٢٩بسا از مردمان مناطق
شمال افغانستان ،و برخی از مردمان مناطق سرحدی ،در برابر رژیم میانهرو و انعطاف پذیر شاه امانهللا ،دست به اشوب و
اغتشاش زدند .اکنون بعد از روشن شدن اکـثر مسایل سیاسی افغانستان به ویژه در سه دهۀ اخیر ،به چنین نتیجه میرسیم که
در دربار شاه امانهللا نیز بودند افرادی که برای احراز قدرت و یا هم بخاطر تعویض رژیم به یک نظام بهتر نسبی که در ان
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اندیشه های سیاسی و دموکراتیک به منصۀ اجرا گذاشته شوند ،تالش نموده بودند .رهبری حکومت منطقوی شوراها که به گونۀ
نسبی از شاه طرفداری میکرد ،نیز به منظور افرینش ارامی در مناطق مذکور ،جهت حمایه از حکومت امانی ،به شکست
مواجه شدند و چیزی را به منصۀ اجرا گذاشته نتوانستند ،که حـداقل میتوانست باعث افرینش مناسبات حسن نیت میان
افغانستان و کشورهای همسایه ،گردد .حوادث شغنان در حقیقت بیانکنندۀ مناسبات دوجانبه دولتین بود که در سال-
 ،١٩٢٠میان حکومت شوراها و دولت شاهی افغانستان برقرار شده بود .بلشویکها سعی نمودند تا افراد عالقهمند به بینش و
اندیشههای سوسیالیستی را در مناطق سرحدی افغانستان ،تنظیم نمایند تا در ایندهها بتوانند از ان به حیث منابع و مراجع
تکـثیرکننده و گسترشدهندۀ چنین اندیشهها و مقاصد در امر اثربخشی به جنبشهای چپ و دموکراتیک ،نقشی را ادا کرده
بتوانند .به گونۀ مثال افرینش حلقۀ سیاسی و سوسیالیستی در استان هرات و در میان افرادی که شامل حلقۀ فعالیتهای پان
اسالمیسم شاه امانهللا که از طریق کنفرانس اسیای مرکزی به فعالیت دراورده شده بود ،نیز یکی از مسایل عمدۀ انزمان به
شمار میرفت .قیامکنندگان شغنان -روشان ،در حقیقت برنامۀ عمومی شاه امانهللا را مورد انتقاد قرار نمیدادند ،بلکه انها در
برابر دستگاه ضعیف کاری ان در مناطق و مرکز ،به اعتراض برخاستند .عالوه بران ،قیامکنندگان بخاطر اینکه شاه و به ویژه
دستاندرکاران حکومتیاش در منطقه نمیتوانند سیاست اصالحطلبانۀ او را در سراسر کشور مورد تطبیق قرار دهند ،لذا جهت
تطبیق عدالت اجتماعی و افرینش اسایش در محیط نهایت محدود خود شان ،دست به اقدامات و قیام عملی زدند .مسئلۀ اخر
اینکه ،قیامکنندگان درخواست (استدعـا نامۀ) رسمیای را به نمایندۀ حکومت ستالین در جمهوری تاجیکستان شوروی وقت،
با متنی پیشکش نمودند که دران چنین امده است" :در نتیجۀ وارد اوردن فشارهای ناهمگون حکومت افغانستان ،تشتت،
دهشت و وحشت بیحد و حصر مامورین حکومتی ،با وصف هرگونه تحمل رنج و عذاب ناشی از پالیسیهای غیرعادالنۀ نظام
موجود در افغانستان ،در مقطع زمانیایکه برادران تاجیکستان ما ،در شرایط صلح وارامش زندگی بسر میبرند ،سال گذشته
درخواست طویلی را به مقام جوزف ستالین ارایه نموده بودیم تا باشد همۀ ما را در قلمرو حکومت شوراها به حیث ساکنین
دایمی پذیرا شوند ،تا بتوانیم از گزند و حوادث روزگار در امان بوده و از اسیب گوناگون اجتماعی ،سیاسی ،عقیدتی،
اقتصادی ،نژادی و ظلم و استبداد قومی و منطقوی ،در امان باشیم .درخواست ما به مقامات صاحب صالحیت حکومت
شوراها در شهر خارق هیچگونه نتیجۀ عملی را در اختیار ما قرار داده نتوانست .بعد از پیشکش مطالب شفاهی به حکومت که
بدون نتیجه باقی ماند ،باعث ژرفا و گسترش هرچه بیشتر فرایند مبارزۀ ما در زمینۀ مسایل یادشـده گردید .امسال بسا از بزرگان
و محسنسفیدان ما در نتیجۀ فشارهای متعدد و ناهمگون حکومت افغانستان ،جانهای عزیز شان را از دست دادهانـد .از
همین سبب که تعداد ما به ( )٨٠٠٠تن اعم از مرد ،زن و اطفال میرسد ،خانه و کاشانۀ خود را ترک نموده و از حکومت
شوراها در تاجیکستان ،در خواست پناهندگی نمودیم ،اما دوباره با همان پاسخ منفی روبرو شدیم .انها حتی اظهار میکنند که
گویا به انها هدایت داده شده بود که بگذار نخست قیام را اغاز کنند و بعد کمکها را در اختیار شان گذاشت .چون از دوستان
خویش در شهر خارق ،هیچگونه پاسخ مثبت در یافت نکردیم ،لذا به شما دوستان شهر دوشنبه که مقام عالی این منطقه را
دارنده هستید ،مراجعه نمودیم چیزی مثبت را از شما به استماع نشینیم .خواهشمندیم تا مایان را از زیر یوغ اسارت انها رها
نموده و بحیث شهروندان دایمی این کشور برادر مورد پذیرش قرار داده ممنون سازید .ما فقط دو ماه قبل به این ساحۀ
کوهستانی و محل نظامی امدیم که در ان بجز از علوفه دیگر چیزی به نام وجود نداشت ،و عالوه بران تا هنوز هیچ جوابی را نیز
از مقامات صاحب صالحیت و قوماندانی نظامی شهر دوشنبه ،بدست نه اوردهایم .با تحریر معروضۀ موجود به مقام شما جهت
ارائه پاسخ مثبت و یا منفی در زمینه ،در انتظار همکاری دوستانه و رفیقانۀ شما بودیم و هستیم .برای همۀ ما باید اجازه داده
شود تا مانند برادران و خواهران همکیش و همائین خود در این جا در تاجیکستان ،در این خاک و سرزمین مشترک پیشینیان
ما در صلح و صفا و صمیمیت زندگی را به سر رسانیم .قابل یاداوری میدانیم ،انچه را که با خود اورده بودیم و یا انتقال دادیم،
همۀ ان ختم گردیده و هیچچیز دیگری را برای تغذیه خود ،اهل و اوالد خود ،نداریم .اکـثر افراد در میان ما محسن سفیدان،
اقسقالها ،و اطفالاند ،که مواظبت از انها نهایت دشوار است .از این سبب امروز سرنوشت ما به گونۀ واقعی در دست شما
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قرار داشته و به شما وابسته میباشد ،تا استدعا نامۀ ما را مورد تائید قرار داده و یا انرا جواب رد دهید١٣٠٤ ".هجری -شمسی
مطابق ١٩اشوری ،سال .١٩٢۵
ً
طبیعتا مظالم عبدالرحمن بر اسماعیلیان افغانستان نیز بی سابقه بوده است .در سال  ١٣٠۵ھ.ش .اسماعیلیان به دلیل
اسماعیلی مناطق ترکمان ،پارسا و شیخ-
استنکاف از پرداخت مالیات ،توسط عبدالرحمن تحت تعقیب قرار میگیرند .هزارههای
ِ
علی (مناطقی در والیت پروان) سرکشی میکنند و با حاکم محلی خود درگیر میشوند و او را زندانی میکنند .در سال -١٣٠٦
عمدا از جایــی به جایــی کوچ داده میشوند .این مناطق ً
ھ.ش .مناطق که اسماعیلی نشین بودند ،توسط دولت سرکوب و ً
عمدتا
در والیت بدخشان بوده است (مثل رستاق ،شغنان ،روشان ،حضرت امام و .)...اسماعیلیان ،یا به تعبیر مال فیض محمد
کاتب هزاره« ،هزارههای اغاخان محالتی مشرب» ،از مناطق شیخعلی و تالـهوبـرفک در سال ١٣٠٧ھ.ش .به ّ
تمرد از حکومت
دولتی
پرداختند و در پـی ان ،حکومت به سرکوب انان میپردازد و در این سرکوب ،غیر اسماعیلیان منطقه نیز به کمک نیروهای ِ
اعزام شده از کابل بر میخیزند .پس از مدتی در همین سال درگیری شدید دیگری بین نیروهای دولتی و اسماعیلیان از طوایف
«کرمعلی»« ،علیجم» و «نیک پـی»(از هزارههای شیخعلی) اتفاق میافتد .در ادامه جنگهای شدید ،سرانجام هزارههای
اسماعیلی به سنگالخ ها و مغاره های کوهها پناه میبرند و عبدالرحمن دستور میدهد که جنگجویان دولتی همه اموال ایشان را
تملک کنند و اسیران را به کابل بفرستند .دو درگیری شدید دیگر نیز در همان سال بین اسماعیلیان شیخعلی و نیروهای اعزامی
دولتی از کابل پیش میاید و در نتیجه ،حکومت عـدهای از هـزارههای اسماعیلی را از شیخعلی به فیضاباد بدخشان ،چندین
خانواده را به دره نعلبک دواب و تعدادی ازخانودههای اهل ترمیشی را به بلخ و مزارشریف تبعید میکند و عـدهای هم به کوهها
پناه میبرند .برخی از اسماعیلیان شیخعلی نیز به گرشک و لهوگرد درهرات تبعید میشوند و تعدادی هم درکارگاههای پردهبافی،
کرباسبافی ،کارخانه های چرمگری و حکاکی به حیث برده و غالم به کار گمارده میشوند .در سال  ١٣٠٨ھ.ش .نیز بین
نیروهای دولتی و اسماعیلیان هزاره شیخعلی درگیری پیش میاید که در اثر ان ،اسماعیلیان به شدت سرکوب میشوند وبه
افسران دستورداده میشود که ،اموال ،حیوانات ،زنان و دختران ایشان را به تملک گیرند .اما این خودسری افسران ظاه ًرا
مورد پسند عبدالرحمن واقع نمیشود و دستور به بازگرداندن اموال و زنان و دختران اسماعیلیان میدهد .اسماعیلیان که دیگر
رمقی برای مقابله با دولت نداشتند ،با هر وسیله ای می خواستند حکومت را از خود راضی کنند؛ به همین جهت ،اموالی را که
افسران و نظامیان از انها به تاراج برده بودند ،حتی پس از دستور عبدالرحمن به بازگشت ان ،به حکومت و شاه بخشیدند تا
شاید باعث دلنرمی حضرت واال نسبت به خودشان شوند ،این همه مظالمات و حق تلفیها سبب گردید که اسماعیلیان
افغانستان نه تنها نتوانستند اصول طریقه شان را علنی و اشکارو بلکه انواعافسانه ها و شایعات را به ایشان نسبت داده شده
است.
اصطالحات واژگانی اسماعیلیسم در اثار ناصر خسرو :ناصر خسرو در جامع الحکمتین در باره این سه حد ،به تفصیل سخن
گـفته است و معتقد است که هفت نور ازلی عبارتند از  :ابداع ،جوهر عقل ،مجموع عقل( عقل ،عاقل ،معقول) ،نفسّ ،
جد،
فتح خیال ،و سپس می گوید که  :اندر ظاهر شریعت مرین سه حد را نام" جبرئیل ،میکائیل و اسرلفیل است و ( ...ص،)109
مجرد است و ایجاد او به ابداع بوده است .از عقل و نفس و ّ
او سپس درص ،138 ،این کـتاب می کوید که فرشته ،روح ّ
جد و
فتح و خیال که نام های ان اندر ظاهر کـتاب و شریعت ،قلم ،لوح ،اسرافیل ،میکائیل و جبرویل است .و موجودات ابداعی را
دو اصل است :از عقل و نفس .و از ان سه فرعستّ .
جد وفتح و خیال .او سپس در در ص ،١۵٤-١۵۵ .سلسله مراتب
اسماعیلیه را بر می شمارد و می گوید که " رسول فرعست مرو را واصلست مر وصی را – وصی فرعست مر رسول را و اصل است
مر امام را  " ...و به ترتیب  ...حجت – داعیو اهل دعوت اسماعیلیه -سپس می فرافزاید که  " :و دیگر جانب اصل :عقل برابر
رسول فرعست مر او را واصلست مر وصی را و نفس را .و نفس فرعست مر عقل را واصلست مر امام را و ّ
جد را.
ّ
جد = معادن ،فتح = نبات ،خيال = حيوان
حد روحانی در عالم علوی می پردازد و می گويد که هر يک از اين سه ّ
سپس به تشريح اين سه ّ
حد فائده
حد که برتر از اوست و در عالم جسمانی فائده برسانند بدان ح ّـد که فرود اوست .به عبارت ديگرّ ،
می پذيرند ،از ان ّ
جد قوت
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امر را بپذيرد از نفس و ان را برساند به فتح ،فتح به خيال و يال به ناطق که در عالم جسمانی همان منزلتی را دارد که عقل در
عالم روحانی و ناطق به وصی که وصی در عالم جسمانی همان منزلتی را دارد که در (عالم علوی مرتبه نفس است و وصی به امام
و ...تنها با درک مطالب فوق است که می توانيم اين سه اصطالح را در ديوان ناصر بشناسيم او می گويد:
امـام زمـان وارث مصطفی
که يزدانش يارست و خلقتش عيال
زجد چون بدو جد پيوسته بود
به رحمت مرا بهره داد از خيال
و نيز در مورد مستنصر اورده است:
جوهر عقـل زيـر گـفته اوست
گر کسی يافت مر خرد را کان
فتح را نام اوست فتح بزرگ
به مثـالش خيـال بسـته ميـان
و نيز در مورد اين سه اصطالح که مطابقند با داعی  -ماذون و مکاسر(نقيب)رجوع کنيد به ص٢٣١.تاريخ و عقايد اسماعيليه
دکـتر دفتری  . ...همان گونه که ديديم ناصر همانند ديگر اسماعيليان از فرقه خود به نام "دعوت" ياد کرد .و هرگز نام انان که به
اسماعيليه معروفند ،نياورده استّ .
حتی در اثارش نيز بارها از واژه "دعوت"بجای اسماعيليه استفاده کرده است" :خداوند علم
تاويل وصی رسول هللا است و ّمدققان دعوت استخراجی کرده اند از اين سه نام؛ يکی ّعلی و ديگر حق و سه ديگر وصي
نيز":واصلست مر اهل دعوت را" اين راز را درست کسی داند که دل به علم دعوت مشحونيست .از اصطالحات ديگر اين
فرقه واژه "ياران"است که ّ
مکرر به کار رفته است و منظور خلفای راشدين مي باشد ،البته همان گونه که ديديم در جامع
الحکمتين ص ٦٠ -٦١ .می نويسد که خبرست از رسول  -عليه السالم  -که روزی با ياران نشسته بود....و معلوم است که در اثار
نثرش اصحاب پيامبر را "ياران" ناميده است ولی در شعر ،تنها خلفای راشدين را می گويد:
ای انکـه چهـار يـار گـوئی
من با تو بدين خالف نـارم
شش بود رسول نيز مرسل
بنـديش نکــو در اعتــذارم
از پنج چو بهتر ست شـشم
بهتر زسه باشد اين چهارم
و نيز می گوید:
چه گويم کسی را که ابليـس گمــره
کشيده ست از راه يک سو فسارش؟
بگويـم چو گويـد "چهــارند ياران"
بيا هنجـم از مغــز تيـره بخـارش
جفت از واژه های ديگر که در اصول اعتقادی و تبيين مسائل فکری از ان زياد استفاده کرده است ،واژه "جفت" است .او
معتقد است که هرچه درعالم علوی است مشابهی در عالم سفلی دارد؛ وارد شدن در اين مورد نياز به مقايسه و رجوع به اديان و
اساطير قبل از اسالم ،مانند "زروانيسم" يا "ميترائيسم" و نيز بررسی مبانی اعتقادی زرتشت دارد که بحثی ّ
مفصل است و جای
ان اينجا نيست.
هر ان چيزی که در افاق موجود است هسـتی را
در انفس مثل ان بنهاده ايـزد سر به سر بر خوان
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"پس گـفت که از هر چيزی دو جفت افريدم يعنی که پيامبری از ان چيزهاست که او با وصايت جفت است مگر ايشان ياد کنند
و بدانند که چون همه چيزها جفت است پيمبری نيز جفت است و تنزيل با تاويل جفت است )٧( .بر اساس همين اعتقاد بود
که ناصر جفت هر چيزی را در عالم علوی در عالم جسمانی هم مثال مي زند .در قسمت اصطالحات بخش ّ
جد و فتح و خيال به
خوبی اين انديشه را می توان شناخت .در شعرش نيز :
مادر تو خاک و اسمان پدر تست
در تن خاکی نهفتـه جان سمائی
نيک بينديش تا همی که کند جفت
با سبک باقـی اين گ ـران فنـائی
جفت چرا کردشان به حکمت و صنعت
چون به ميانشان فگند خواست جدائی؟
او در شعری با مطلع:
ّامهـات و نبـات بـا حيـوان
بيخ و شاخنـد و بارشان انسان
به خوبی در مورد "جفت" توضيح داده است .انچه مهم است ،اين است که اسماعيليان در علم کالم هر مبحثی را با بينشی
خاص مطرح کرده اند؛ يکی همين واژه "جفت" است:
انکه معقول هست چـون بهمان
وين که محسوس نام اوست فالن
جفت هــا را زطــاق بشـناسـی
به غلط نوفتـی در يـن و دران
جفت را جفت و طاق دان زنخست
با صفت جفت و بی صفت به عيان
ح ّـد و محـدود جفت يکـديگـرند
نيست با هست چون مکين و مکان
عقــل و معـقول هـر دوان جفتند
همگان جفت کــرده سبحان
طـاق با جفت هـر دوان مقهور
زانکه توحيد نيست ز ير بيان
چـون بـدانی حــدود جفتی ها
برتـر ائی ز پـايه حيــوان
مي بينيم که ناصرخسرو در اين اشعار از معنای رايج "جفت" و کاربـرد ان مانند ديگر مواردی که در
ص ٨ .ب(١٠.خرد با جان جفت است)،ص١٠ .ب(١۵ .جان با جسم جفت است) ،ص٣٠٠ .ب(١١ .جان با شخص (وجود و
تن) جفت است و نيز،ص٤٢٦ .ب١٩ .اورده ،استفاده نکرده است .شرط گذاشتن از مرحله حيوانی ،دانستن "حدود
جفتيها"ست و می دانيم که در بينش ناصر؛ گاه حد و شش حد و  ...وجود دارند و همان گونه که ديديم از نظراو در مجموع
"عقل"که يکی از"هفت نور ازلی"است" ،عقل و معقول"قرار دارند .پس عقل و معقول وقتی جفت شدند در واقع ما با يک
بينش خاص يک نوع تفسير و تاويل خاص از پديده های جهان روبه روئيم .به هر حال برای درک بهتر اين واژه ها بايد همه
قصيده ١١١خوانده شود.تا اينجای کار ،با فضای حاکم بر شعر ناصر اشنا شديم .حاال می توانيم با اطمينان بگوييم که با
شاعری سرو کار داريم که همه چيز را "دينی"و از دريچه دين نگاه می کند .برای روشن شدن مطلب ،ما يک موضوع به ظاهر
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ساده را در تمامی ديوان او پـی می گيريم تا بتوانيم او را بهتر بشناسيم و ان واژه "خط" است .ممکن است به نگارنده ايراد
بگيرند که اين اصطالحات ممکن است ّ
خاص ناصرخسرو باشد و نه ديگر اسماعيليان؛ بايد بگويم که حق با ايراد گيرنده است
چرا که ما تا ان زمانی که همه اثار فارسی اسماعيليه و از جمله ناصرخسرو را برگه نويسی نکرده ايم نمی توانيم در مورد واژه ای
قاطعيت سخن بگوئيمً .
مانند "ياران" با ّ
مثال ناصرخسرو واژه ديگری را با نام "ناصبی" بارها به کار برده است که البته می دانيم
خاص اسماعيليان است بلکه ديگر فرق اسالمی و بويژه شيعيان در برابر کلمه "رافضی" ،اهل ّ
اين واژه نه ّ
تسنن را "ناصبی" می
گـفتند و در بسياری از کـتب گذشته مانند دبستان المذاهب ،ج ،١ .ص٢٤۵ .به بعد ،يک فصل بلند درباره ناصبيان اورده
است .ولی اين را هم می دانيم که در شعر فارسی هيچ شاعری به اندازه ناصر اين واژه را بکار نبرده است .پس"ناصبی" را می
توان جزو اصطالحات ناصر خسرو نيز ،بناميم و به اين ترتيب اين واژه را هم يکی از اصطالحات اسماعيليان  .البته دراين مورد
و موارد ديگر بايد يکی از کليدهای اصلی ما که اسماعيليان بدان توجه خاص داشته اند ،بدون شک« ،نهج البالغه»باشد .چرا
که انان کالم حضرت علی(ع) را اصل می دانندً .
ّ
"باطنيه"هم بنامند ،در واقع نوعی
مثال اعتقاد به باطن قران که باعث شد ان را
برداشتی است که انان از کالم علی(ع) داشته اند چرا که ان حضرت بارها در اين باره سخن گـفته استً .
مثال امام علی(ع) می
فرمايد که:قران ظاهره انيق و باطنه عميق ال يفني عجائبه و ال ينقصي غرائبه".پس اعتقاد به ظاهر و باطن قران می تواند جزو
اصطالحات ّ
خاص اسماعيليه باشد (هرچند بسياری از فرق ديگر اسالمی نيز به باطن و تاويل قران اعتقاد داشتند ).به هرحال
ّ
ّ
يکی از ان واژه هايــی که ناصر بيش از شاعران ديگر به کار برده است و جزو واژگان ّ
خاص او و در حد مشخصه سبکی او قرار می
ّ
گيرد (مانند واژه ياران و ناصبی) ،واژه "خط"است .برای اشنايــی بيشتر خواننده ،اين واژه را در کل ديوان تحليل می کنيم
:ناصرخسرو همه مظاهر افرينش و نيز حواس و نيروهای درونی ادمی را از جمله چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر را "خط
خداوند" می داند .او وجود ادمی را خط خدا و عالم را از زبان خدا می داند ،پس هر چه در اين جهان هست و نشانه ای از
اوست خط و نوشته خداست.
زين فلک بيرون تو کی دانی که چيست؟
کاين حصاری بس بلند و بی در است
قـول اين و ان درين نايــد بکار
قــول قــول کردگار اکبر است
قــول ايـزد بشـنو و خطش ببين
قول و خط من ترا خود از بر است
همچنان کز قول ما قولش بهست
خط او از خط ما نيکـوتر است
چشم و گوش خلق بـی شرح رسول
از خط و از قول او کـور و کر است
قــول او را نيست جـز عالـم زبـان
خط او را شخص مردم دفتر است
خط او بـر دفتـر تــن هـای مــا
چشم و گوش و هوش و عقل و خاطر است
اگر می خواهی منظر مبارک حيدر را ببينی به سوی مستنصر بشتاب تا او ان خط را به تو بياموزاند .او همچنين عمل انسان را،
خط خدا و جان را ،نامه خدا می داند.
ترا جانت نامه ست و کـردار خط
به جان بر مکن جــز به نيکی رقم
ّ
گوهر و نبات و حيوان نيز ،سه خط مسطر خداوندی هستند:
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از گوهر و از نبات و حيوان
بر خاک ببين سـه خط مسطر
می گويد که من خط الهی را از مستنصر اموخته ام و در تمامی کـتابهايم اين خط را می توانی ببينی:
وانگــاه مـرا بنمـود اين خط الهــی
مسطور بر اين جوهر و مجموع و مکسر
اقول مـرا گر نبـود باورت ،ايــن قـول
انـدر کـت ُـبم يک يک بنگـر تـو و بشمر
او می گويد که پيغام فلک را می داند چون می تواند خط رحمان را که بر خاک نوشته است بخواند .ناصرخسرو همه مواردی را
که تاکنون از ديوان اشعارش اورديم در کـتاب معروف خود؛ يعنی زادالمسافرين در قول هفدهم از ص١٩٧ .به بعد ،کامل
اورده است .او در اين صفحات "بيان نوشته های افريدگار اندر جسد ما که کدامست (ص)٢٠٢ .و نيز "دليل بر اينکه نوشته
خدای افرينش عالم است (ص ،)٢٠٧ .نوشته های خدا را به لطيف چون نفس و کـثيف چون جسم و  ..تفسير می کند (ص.
 )٢١١او بارها و بارها از "خط الهی" در اين فصل و نيز کـتابهای ديگرش سخن گـفته است .اما درقصيده ٩٦ديوان اشعارش
(ص )٢٠٨ .درباره خط خدا ّ
حق سخن را ادا کرده است و مطلب را به اوج رسانيده است .مطلع ان قصيده ،اين است:
ای انکه جز طرب نه همی بينمت طلب
گر مردمـی ستور مشو ،مـردمی طلب
اين خط را تنها حضرت علی(ع) می تواند بخواند و "ياران" برای خواندن ان کورند (منظور از ياران ،سه خليفه هستند).
با علی یاران بودند ،بلی پيرو ليک
به ميان دوسخن گستر فرقست کـثير
 ...جز که حيدر همگان از خط مسطور
به بصرهای پر از نور بماندند ضرير
شاعر ما در قصيده  ١۵٣ديوان و با مطلع:
ای به خور مشغول دايم چون نبات
چيست نـزد تو خبر زين دايرات؟
می گويد که اگر در لوح محفوظ بنگری خط خدای را از کاينات و فاسدات می دانی و می يابی .خطی که قلمش درختان و دواتش
درياست:
بنگر اندر لوح محفوظ ،ای پسر
خطهــاش از کاينات و فاسدات
جز درختان نيست اين خط را قلم
نيست اين خط را جز از دريا دوات
سپس در شعری می گويد که تا خط خدای را نخوانی هيچ نمی دانی:
ّغره چه شوی به دانش خويش؟
چون خط خـدای بر نخوانی؟
او از خط فرشتگان نيز در ص ٤٦٨ .ابيات  ٧تا  ١٠سخن رانده است و سپس به شرح نامه ای می پردازد که خداوند سوی ما
بندگان نوشته است ( ٤٦٨ابيات  ، )١٢-٢٤و سرانجام اينکه ،ای بنده تو خود قلم کردگار حق هستی:
تو خـود قلـم کردگـار حقی
احسنت و رهی هوشيار خامه
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قول تو خط تست مر خرد را
سامه کن و بيرون مشو ز سامه
ناصرعالوه بر اينها ،از خط ّ
معما ص .ب ٢٤و نيز خط پرگار ١٨ب  /١۵ص١٧٧.ب /١ص ٢٨٤.ب /١٦.و نيز ،از خط دبيری
ص ٤٣.ب /٢٣.خط طاعت ص ٤٩.ب /١۵.و نيز ص ١٩٩.ب/١١.خط قيد علوم ص ١٤٣ .ب ٧.و نيز  ۵٣٩ب ٢.و ٣و١٤٣
ب ٢٣ .درباره خط خاصی که به يهوديان انتساب می دهد و ان سندی است که جعلی بودن ان را استاد ّ
محقق در تحليل
اشعار ،روشن ساخته است  /و نيز از خط بدی ص ١٧٨ .ب ١٤.سخن گـفته است ،مواردی که غير از خط خداست.
نظام افرینش شعری ناصر خسرو  :شعرهاى ناصرخسرو در سبک خراسانى سروده شده است ،سبکى که شاعران
بزرگى مانند رودکى ،عنصرى و مسعود سعد سلمان به ا ن شيوه شعر سروده اند  .البته ،شعر او روانى و
انسجام شعر عنصرى و مسعود سعد سلمان را ندارد ،چرا که او بيش از ا ن که شاعر باشد ،انديشمندى است
که باورهاى خود را در چهارچوب شعر ريخته است .شايد او را بتوانيم نخستين انديشمندى بدانيم که
باو رهاى دينى ،اجتماعى و سياسى خود را به زبان شعر بيان کرده است .در ديوان او سواى ستايش بزرگان
دين و خليفه هاى فاطمى از ستايش ديگران ،وصف معشوق و دلبستگى هاى زندگى چيزى نمى بينيم و حتى
وصف طبيعت نيز بسيار اندک است .هر چه هست پند و اندرز و روشنگرى است .گاهى نيز دانش هاى زمان
خود از فلسفه ،پزشکى ،اخترشناسى و ش گ ـفتى هاى ا فرينش را در قصيده هاى خود جاى مى دهد تا از اين راه
خواننده را به فکر کردن وا دارد و باورهاى خود را اثبات کند .ناصرخسرو شعرهاى خود را در قالب قصيده
گ ـفته و از غزل گريزان است .او بارها از غزل سرايان روزگار خود انتقاد کرده است ،چرا که بر اين باو ر بود
در زمانى که مفهوم عرفانى عشق از درون تهى مى شود و ا ن جا که دل و عشق را با سيم و زر معامله مى کنند،
چه جاى ا ن است که عاشق رنج و سختى دورى را تحمل کند:
جز سخن من ز دل عاقالن
مشکل و مبهم را نارد زوال
خيره نکرده ست دلم را چنين
نه غم هجران و نه شوق وصال
ن ظ ـم نگيرد ب ـه د ل ـم در غ ـزل
راه نگيرد به دلم در غزال
از چو منى صيد نيابد هوا
زشت بود شير ،شکار شگال
نيست هوا را به دلم در ،مقر
نيست مرا نيز به گردش ،مجال
او به همان اندازه که ستايش اميران و فرمان روايان را نادرست مى داند ،غزل سرا ي ــى براى معشوقان و دلبران
را نيز بيهوده مى داند .بى گمان او شيفته ى خردور زى است و شعرى را مى پسندد که شنونده را به فکر کردن
وادارد .از اين روست که چنين مى گويد:
اگر شاعرى را تو پيشه گرفتى
يکى نيز بگرفت خنيا گرى را
تو برپا ي ــى ا ن جا که مطرب نشيند
سزد گر ببرى زبان جرى را
صفت چند گو ي ــى به شمشاد و الله
رخ چون مه و زلف ک عنبرى را
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به علم وبه گوهرکنى مدحت ا ن را
که مايه ست مرجهل وبد گوهرى را
به نظم اندر ا رى دروغى طمع را
دروغست سرمايه مر کافرى را
پسنده ست با زهد عمار و بو ذر
کند مدح محمود مر عنصرى را
من ا نم که در پاى خوکان نريزم
مر اين قيمتى در لفظ درى را
او ستايش را ويژه ى خداوند ،پيامبران و امامان مى داند و در اين راه شعرها ي ــى نکو سروده است .او در
قصيده اى نام همه ى پيامبرانى را که در قرا ن ا مده است ،مى ا ورد و از رويارو ي ـ ـى ا نان به فرمان روا يان ستمگر
سخن مى گويد .در قصيده اى ديگر از عشق خود به قرا ن و پيامبر اسالم چنين مى گويد:
همين بود از ي ـرا گزين محمد
گزينم قرا نست و دين محمد
يق ي ـنم شود چـون يقين محمد
يقينم که من هردوان را َبو رزم
حصار حصين چيست ؟ دين محمد
ک ل ـيد بهشت و دل ي ــل نع ي ـمم
ناصرخسرو بر اين باو ر است که جوانمردى و بزرگى را پس از پيامبر اکرم(ص) تنها بايد از على و فرزندانش
ا موخت:
يافت احمد به چهل سال مکانى که نيافت
به نود س ـال براهيم از ا ن عرش عشير
على ا ن يافت ز تشريف که زو روز غدير
شد چو خورشيد درخشنده در ا فاق شهير
گر به نزد تو به پيرى ست بزرگى،سوى من
جز على نيست بنايت نه حکيم و نه کبير
با اين همه ناصرخسرو شعرها ي ــى در ستايش المستنصرباهلل ،خليفه ى فاطمى ،دارد که از نقطه ضعف هاى او
به شمار مى ا يد .ناصرخسرو او را جانشين پيامبر معرفى مى کند و مى گويد:
زين قول که او گ ـفت شما جمله کجاييد
ميراث رسول است به فرزندش ازاوعلم
امـروز شما بـى خـردان و ضعفاي ي ـد
فرزند رسول است ،خداوند حکيمان
از ديگر ويژگى هاى شعرهاى ناصرخسرو ،فراخواندن مردم به خودشناسى است که در کـتاب روشنا ي ـ ـى نامه
بسيار به ا ن پرداخته است .او خودشناسى را نخستين گام در راه شناخت جهان هستى مى داند و مى گويد:
بدان خودرا که گرخود را بدانى
زخود هم نيک و هم بد را بدانى
شناساى و ج ـود خويشتن شو
پس ا ن گه سرفراز انجمن شو
چو خود دانى همه دانسته باشى
چو دانستى ز هر بد رسته باشى
ندانى قدر خود زيرا چنينى
خدا بينى اگر خود را ببينى
تفکر کن ببين تا از کجاي ـ ـى
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درين زندان چنين بهر چرا ي ــى
ناصرخسرو بنياد جهان را بر عدل مى داند و بر اين باور است که با خردور زى مى توان داد را از ستم باز
شناخت:
راست ا ن است ره دين که پ س ـند خرد است
که خرد اهـل زمين را ز خ ـداوند عطاست
عدل بنياد جهان است بينديش که عدل جز به حکم خرد از جور به حکم که جداست او بر ستمکاران مى تازد
و ا نان را از گرگ درنده بدتر مى داند:
گرگ درنده گرچه کشتنى است
بهتر از م ـردم ستمکار است
از بد گرگ رستن ا سان ا ست
وز ستمکار سخت دشواراست
سپس همگان را اين گونه از ستمکارى باز مى دارد:
نزديک خـدواند بدى نيست فرامشت
چون تيغ به دست ا رى مردم نتوان کشت
انگورنه از بهر ن ب ـ يد است به چرخشت
اين تيغ نه از بهـر ستمکاران کردند
حيران شد و بگرفت به دندان سرانگشت
عيسى به رهى ديد يکى کشته فتاده
تا باز کجا کشته شود ا ن که تو را کشت
گ ـفتا که که را کشتى تا کشته شدى زار
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت م شت
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس
او مردمان را از همکارى با ستمگران و مردمان پست نيز باز مى دارد:
مکن با ناکسان زن ه ـ ـار يارى مکن با جان خود زنهار خوارى
بنا کن خـانه در کوى حکيمان
بپرهيـز اى ب ـرادر از لئيمان
و اين گونه بر دانشمندانى که دانش خود را در راه پايدارى حکومت خودکامگان به کار مى گيرند ،مى تازد:
علما را که همى علم فروشند ببين
به ربايش چوعقاب وبه حريصى چو گراز
هريکى همچو نهنگى و ز بس جهل و طمع
دهن علم فراز و دهن رشوت باز
کوتاه سخن ا ن که ناصرخسرو در شعرهاى خو د مردم را به خردور زى فرامى خواند و از ستم کارى و يارى
رساندن به ستمکاران باز مى دارد .او از مردم مى خواهد راه پيامبر و اهل بيت او را بپيمايند که سرچشمه ى
دانش و ا گاهى و چراغ راه ا دمى هستند .او خود در اين راه گام بر مى داشته و در اين راه سختى هاى فراوانى
را به جان چشيده است .او نمونه ى ا دم ها ي ــى است که در راه باورهاى خود از سختى ها نمى هراسند و مى
کوشند مردمان را نيز به راه درست رهنمون باشند.
سفرنامه ناصرخسرو :سفرنامه ى ناصرخسرو گزارشى از يک سفر هفت ساله است که در ششم جمادى االخر
سال  ٤٣٧قمرى(اول فروردين  ٤١۵يزگردی) از مرو ا غاز شد و در جمادى اال خر سال  ٤٤٤قمرى(اول
فروردين  ٤١٦یزگردى) با بازگشت به بلخ پايان پذيرفت .او از مرو به سرخس ،نيشابور ،جوين ،بسطام،
دامغان ،سمنان ،رى  ،قوهه و قزوين مى رود و از راه بيل ،قپان ،خرزويل و خندان به شميران مى رسد .از
ا ن جا به سرا ب و سعيدا باد مى رود و به تبريز مى رسد .سپس از راه مرند ،خوى ،برکرى ،وان ،وسطان،
اخالط ،بطليس ،قلعه ى قف انظر ،جايگاه مسجد اويس قرنى ،ارزن  ،ميافارقين ،به ا مد در ديار بکر (در
ترکيه ى امروزى ) وارد مى شود .از ا ن جا با گذشتن از شهرهاى شام (سوريه) از جمله حلب به بيروت ،صيدا،
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صور و عکا (در لبنان امروزى ) مى رود .سپس از راه حيفا به بيت المقدس مى رسد .ناصرخسرو از قدس به مکه
و مدينه مى رود و از راه شام به قدس باز مى گردد و راه مصر را در پيش مى گيرد .او از قاهره ،اسکندريه و
قيروان بازديد مى کند و از راه دريا به زيارت مک ه و مدينه مى رود .سپس از همان راه باز مى گردد و از راه ا بى
نيل با کشتى به اسيوط ،اخيم ،قوص و ا سوان در (مصر) مى رود .او از برخى شهرهاى سودان بازديد مى کند
و از راه درياى سرخ به جده و مکه مى رود و شش ماه را در کنار خانه ى خدا مى ماند .از مکه به سوى لحاسا و
س پس بصره مى رود و به عبادان (ا بادان) مى رسد .ا ن گاه به بندر مهروبان مى رود و از ا ن جا به ارجان(در
نزديکى بهبهان) مى رسد و به لردغان ،خان لنجان و اصفهان وارد مى شود .سپس از نايين ،طبس ،قاين مى
گذرد تا در پايان سفر به بلخ برسد .دستاو رد اين سفر هفت ساله ى سه ه زار فرسنگ براى ناصرخسرو رشد
فکرى و براى ما ياداشت هاى ارزنده اى است که او از ديده ها و شنيده هاى روزانه اش برداشته است .ياداشت
هاى او بسيار روشن ،دقيق ،به دو ر از گزافه گو ي ـ ـى و عبارت پردازى است که ا ن ها را پس از بازگشت به خوبى
تنظيم کرده و به صورت ک ـتابى درا ورده است .با خواندن اين سفرنامه با دنياى اسالم در نيمه ى نخست سده
ى پنجم هجرى ا شنا مى شويم و از ا داب و فرهنگ مردمان و شکوفا ي ـ ـى شهرهاى اسالمى در ا ن زمان ا گاه مى
شويم .سرزمين ها ي ــى که ناصرخسرو از ا ن ها گذشته ،بخشى زير نفوذ سلجوقيان بوده است و بخشى را فرمان
رواي ان محلى اداره مى کردند .بر مصر و شام و حجاز نيز خليفه هاى فاطمى فرمان مى راندند .اما توصيف اين
سرزمين ها در سفرنامه ى ناصرخسرو چندان متفاوت نيست و در همه جا از ا بادى ها و ويرانى ها يکسان سخن
گ ـفته است .او در همه جا از امنيت و ا رامش شهرها ستايش مى کند ،اما ا ز ناا رامى راه هاى فارس و تاخت و
تاز عرب ها در ميان مکه و مدينه نيز مى گويد .ناصرخسرو ديده ها و شنيده هاى خود را به خوبى بازگو کرده
است و به نقاشى مى ماند که ديده هاى خود را به رنگ واژگان به تصوير کشيده است .هر بخش از سفرنامه ى
او که به توصيف يک جايگاه جغرا فيا ي ــى مربوط است ،به عکسى مى ماند که عکاسى هنرمند از ا ن جايگاه
گرفته است .براى نمونه به وصفى که او از شهر اصفهان نوشته است ،توجه کنيد:
" شهرى است بر هامون نهاده ،ا ب و هوا ي ــى خوش دارد و هر جا که ده گز چاه فرو برند ،ا بى سرد و خوش
بيرون ا يد .و شهر ديوارى حصين دارد و دروازه ها و جنگ گاه ها ساخته و بر همه بارو و کنگره ساخته .و در
شهر جوى هاى ا ب روان و بناهاى نيکو و مرتفع .و در ميان شهر مسجد ا دينه بزرگ و نيکو .و باروى شهر را
گ ـفتند سه فرسنگ و نيم است و اندرون شهر همه ا بادان ،که هيچ از وى خراب نديدم ،و بازارهاى بسيا ر ،و
بازارى ديدم از ا ن صرافان که اندر او دويست مرد صراف بود و هر بازارى را دربندى و دروازه اى و همه ى
محله ها و کوچه ها را همچنين دربندها و دروازه هاى محکم و کاروانسراهاى پاکيزه بود .و کوچه اى بود که ا ن
را کوطراز مى گ ـفتند و در ا ن کوچه پنجاه کاروانسراى نيکو و در هر يک بياعان و حجره داران بسيار نشسته .و
اين کاروان که ما با ايشان همراه بوديم يک هزار و سى صد خروار بار داشتند که در ا ن شهر رفتيم ،هيچ
بازديد نيامد که چگونه فرود ا مدند که هيچ جا تنگى نبود و تعذر مقام و علوفه".
از نوشته هاى ناصرخسرو به خوبى مى توان به وضعيت کشاور زى  ،نوع محصول ها ،چگونگى ا بيارى  ،صنعت،
دانشمندان و بزرگان ،استحکامات ،چگونگى اداره ى شهر ،ساختمان هاى مهم ،زيارتگاه ها ،روابط
بازرگانى ،ا يين ها و باو رهاى مردمان ،رو ی ـدادهاى مهم تاريخى و بسيارى از ويژگى هاى مردمان و سرزمين هاى
اسالم در ا ن دورا ن پـى برد .در ادامه به نمونه ها ي ــى اشاره مى شود:
جامع الحکمتین:جامع الحکمتین ،کـتابی در حکمت اسماعیلی به فارسی تالیف ناصرخسرو قبادیانی .این کـتاب ،در پاسخ به
پرسشهای ابوالهیثم جرجانی که انها را در قالب قصیده ای مطرح کرده بود ،نگاشته شده است .این مقاله مشتمل است بر دو
ارش قصیده جرجانی و مطالب ان.
بخش :گز ِ
داکتر نصرالدین شاه پیکار

182

اداره نشرات سیمای شغنان

جرجانی و قصیدة او:ابوالهیثم احمدبن حسن :جرجانی (قرن چهارم) ،یکی از شخصیتهای ناشناخته در تاریخ فلسفة ایرانی ـ
اسماعیلی است که در باره وی فقط گزارش مختصری از بیهقی (ص )١٣٢ .در دست است .بیهقی او را در زمرة عوام حکما،
یعنی فیلسوفان ظاهرگرا ،طبقه بندی کرده اما کوربن (رجوع کنید به د .ایرانیکا« ،ابوالهیثم احمدبن حسن جرجانی») او را
فیلسوفی اسماعیلی و باطنی مذهب و بنابراین ،نظر بیهقی را اشتباه دانسته است .ناصرخسرو (ص )٢١٧ .از ابوالهیثم جرجانی
به عنوان یکی از «متعلقان و م ّ
حبان فرزندان رسول اکرم صلی هللا علیه و اله و سلم" سخن گـفته است .در قصیده ٨٩بیتی
ابوالهیثم جرجانی (محمد بن سرخ نیشابوری ،مقدمه معین ،ص ٩١،)١ .پرسش فلسفی ،منطقی ،طبیعی ،نحوی ،دینی و
تاویلی مطرح شده است (ناصرخسرو ،ص .)٣١٤ .ناصرخسرو در جامع الحکمتین (ص )٣١٣ .تصریح کرده که فقط به ٨٢بیت
از ان دسترسی داشته است .بنا بر گزارش شاگرد ابوالهیثم ،محمدبن سرخ یا محمدسرخ/سرح نیشابوری (قرن چهارم و پنجم؛
ص ،)٢ .ابوالهیثم قبل از پاسخگویــی بدان پرسشها ،درگذشته است .محمد بن سرخ نیز که از اندیشمندان اسماعیلی بوده
(رجوع کنید به محمد بن سرخ نیشابوری ،مقدمه معین ،ص،)٦-٧ .پس از وفات استادش به درخواست جمعی از دوستانش
در شرح ان قصیده و پاسخ به ان رساله ای نگاشته و در ان به  ٧٦پرسش ،پاسخ داده و در پایان یاداوری کرده که انچه وی
نگاشته مطابق ان چیزهایــی است که از استادش شنیده یا در اثار حکما خوانده و او چیزی از خود ننوشته است (محمد بن
ً
مشخصا از کسی نام نبرده مگر در چند مورد که
سرخ نیشابوری ،ص .)١٠٩ ،٢ .در عین حال وی در نقل اقوال و ارای حکما
نام ارسطو ،شیخ یونانی (افلوطین) ،جالینوس و محمد زکریا رازی را اورده است( .رجوع کنید به همان ،ص،٣٢ ،٣٠ ،٢٣ .
 .)۵٠-۵٢شرح محمد بن سرخ با عنوان شرح قصیده فارسی خواجه ابوالهیثم احمدبن حسن جرجانی توسط هانری کوربن و
محمد معین همراه با مقدمه هایــی به فارسی و فرانسه در تهران  ١٣٣٤ش .تصحیح و چاپ شده است .از مقایسه جامع
الحکمتین با شرح محمدبن سرخ نیشابوری بر قصیده ابوالهیثم جرجانی ،دانسته می شود که هر چند نویسندگان این دو شرح
در اصول اسماعیلی با هم موافق اند ،در فروع اختالفات اشکاری دارند .همچنین ناصرخسرو مطالب را مشروح تر و ّ
مفصل تر
بیان کرده ،اما چون محمد بن سرخ شاگرد ابوالهیثم بوده شرح و توضیح او به مذاق ابوالهیثم نزدیک تر است .عالوه بر اینها،
به اصالت روایت محمد بن سرخ از قصیده مذکور ،اطمینان بیشتری می توان داشت زیرا اگرچه فقط مشتمل بر  ٧٦بیت از ان
ً
مستقیما از سراینده ان شنیده و ضبط کرده ،چنانکه هفت بیت در شرح او امده است که در جامع
قصیده است ،انها را
الحکمتین نیست .گاهی اختالف در دو روایت سبب گردیده در اصل موضوع و شرح ،اختالف بسیاری پدید اید .به نظر می
رسد ناصرخسرو شرح محمد بن سرخ بر قصیده جرجانی را ندیده بوده یا اگر از وجود ان اطالعی داشته است ،برای او چندان
قابل اعتنا نبوده که کمترین اشاره ای در جامع الحکمتین بدان نکرده است (رجوع کنید به محمد بن سرخ نیشابوری ،مقدمه
معین ،ص١١ ،٨ .ـ١٠؛ ناصرخسرو ،ص٣٤٤ .ـ.)٣٣٣
شرح ناصرخسرو بر قصیده جرجانی:بنا بر قرائن ،ناصرخسرو هنگام اقامتش در یمگان (در منطقه علیای سیحون (دره کوکچه
فعلی در استان بدخشان افغانستان) نزد دوست و ح امی اش امیر بدخشان ،علی بن اسد ،به درخواست وی این کـتاب را در
پاسخ به پرسشهای مطرح شده در قصیدة ابوالهیثم جرجانی ،در سال ،٤٦٢نوشته و ان را جامع الحکمتین نامیده است (رجوع
کنید به ناصرخسرو ١٣٦٣ ،ش ،.ص١٨.ـ  )٣١٤ -٣١٦ ،١٧زیرا به تصریح خود وی (همان ،ص )١٨ .بنیاد این کـتاب بر
گشایش مشکالت دینی و معضالت فلسفی بوده و ناصرخسرو در ان حکمای دینی را با ایات قرانی و اخبار نبوی و حکمای
فلسفی و فضالی منطقی را با براهین عقلی ،مخاطب خود قرار داده است ،ازاین رو می توان گـفت وجه جتسمیه کـتاب اشاره به
دینی (اسماعیلی) و فلسفه یونانی است .از جوابیه ناصرخسرو به پرسشهای
این امر بوده است که ان حاوی مباحث حکمت ِ
مذکور ،دو تحریر یا دو روایت موجود است :روایتی مختصر که در پایان دیوان ناصرخسرو (ص ۵٨٣ .ـ )۵٦٣درج شده است و
روایتی ّ
مفصل یعنی جامع الحکمتین .به نظر مینوی (ص  )١١معلوم نیست که ناصرخسرو ابتدا کدام را تالیف کرده است اما به
حدس می توان گـفت که وی نخست جامع الحکمتین را تالیف کرده و انگاه روایت مختصری از ان استخراج کرده است .ظاه ًرا
ناصرخسرو در تالیف جامع الحکمتینً ،
صرفا از طریق علی بن اسد که قصیده را از بر بوده و ان را برای ناصرخسرو فرستاده ،به
قصیده دسترسی یافته است (رجوع کنید به ناصرخسرو١٣٦٣ ،ش ،ص١٧ .؛ محمد بن سرخ نیشابوری ،مقدمة معین ،ص.
داکتر نصرالدین شاه پیکار

183

اداره نشرات سیمای شغنان

.)٨جامع الحکمتین مشتمل است بر یک دیباچه و  ٣٨فصل .ناصرخسرو در فصل اول سبب تصنیف کـتاب و نام ان و در
فصل دوم قصیدة ابوالهیثم ،در فصل سوم ،اثبات صانع و توحید او را بنا بر اقوال فلسفی و کالمی و دینی اورده است و در
باقی فصول کـتاب ،جز فصل پایانی ،در پاسخ به پرسشهای مذکور ـ نه به همان ترتیبی که در قصیده امده ـ گاهی یک یا دو و گاه
چندین بیت را که مشتمل بر سؤاالت متعدد است نقل کرده و برای هریک به دو شیوه جداگانه پاسخ داده است؛ یکی مطابق
ارای فیلسوفان یونان باستان نظیر ارسطو و افالطون (بدون اشاره به ارای فیلسوفان مسلمان مانند فارابی و ابن سینا) و دیگری
بنا بر اندیشه کسانی که به نظر وی مورد تایید ،بودند مانند فاطمیان قاهره که وی مدعی نمایندگی انها بود .چون او ً
غالبا از
ناتوانی ابوالهیثم در پاسخ به پرسشهای خودش گالیه کرده و همچنین با گرایش عرفانی تر ان تفسیر مخالف بوده است (رجوع
کنید به محمدبن سرخ نیشابوری ،مقدمة کوربن ،ص١١٢ .ـ ،)٤١معلوم می شود یکی از مقاصد وی در این اثر ان بوده که
کاری کند تا اسماعیلیه های شرقی از انچه او «راست کیشی» فاطمیان قاهره خوانده است ،پیروی کنند .چنانکه معروف است او
مرکب از اندیشه نوافالطونی اما ً
دعوت فاطمی (فاطمیان) ،نظامی ّ
نهایتا خلقت گرا ،را دست کم از زمان خالفت ّ
المعزلدین ّّللا
(٣٦۵ـ  )٣٤١برگزیده بود؛ نظامی که نگرش بنیادین اثار مشهوری چون رسائل اخوان الصفا را نیز پایه ریزی کرده است.
بنابراین ،عجیب نخواهد بود که پاسخهای ناصرخسرو در مقام نماینده مذهب راستین اسماعیلی ً
عمدتا بازتابی از این نظام باشد.
دریافت
در این صورت ،ان هماهنگی که وی میان حکمت فلسفی و حکمت دینی اسماعیلی در نظر دارد ،سازگاری میان دو
ِ
متفاوت فلسفی از توحید خالق جهان است .بدین ترتیب ،از یک سو توحیدی را داریم که فالسفة قدیم ،و سرامد انها ارسطو،
ِ
با تعالی معنوی از معلولهای متکـثر به علت یگانه دست یافته بودند و ناصرخسرو ان را همان نفس کلی نوافالطونی می داند و از
سوی دیگر ،مفهوم «واحد ورای هستی» اسماعیلیه را در راس ان داریم که ناصرخسرو ان را با مفهوم خاص افرینش بی زمان
(ابداع نه از چیزی ،خلق ِالم ْن شی ءٍ ) با اشاره به تفاوت جزئی میان سه مرحله هستی شناختی توضیح می دهد .این سه مرحله
ِ
عبارت اند از :یگانه مطلق (احد یا یکی محض) ،یگانگی (وحدت) به عنوان علت غایــی هستی و مترادف فرمان خالق االهی
مل عقل را
نفس کلی جلوة تا ِ
زمان عقل کلی از طریق ِ
ابداع بی ِ
(امر) ،و موجود اول یا واحد متکـثر که همان عقل کل است .این ِ
در باره خودش به جهان مادی مخلوق هدایت می کند به کمک قوای طبیعت کلی ،که به نمایندگی از طرف نفس کلی به نحوی
ابداع بی زمان (تخم ابداعی) را منعکس می کنند ( رجوع کنید
عمل می کنند که همه چیز در هستی زمانی به گونه ای تخم اصلی ِ
به ناصرخسرو ١٣٦٣ ،ش،.ص١٣٤ .ـ١۵١ ،١٢٢ـ ٢٣١ ،١٤۵ـ  .)٢١٠این سلسله مراتب کیهان شناختی بازتابی از نظم
َ
ً
مشخصا مذهبی «عالم دینی اسماعیلیه» نیز هست .و حضرت محمد ص ،وسلم نسبت به حضرت علی علیه السالم درنگارش
«کـتاب شنودنی» یعنی قران ،همان نقشی را دارد که عقل کلی نسبت به نفس کلی یا قلم الهی نسبت به لوح در نگارش «کـتاب
دیدنی» یعنی خلقت دارد (همان ،ص٢٣٢ .ـ .)٢٣٠اساس این فکر همان حدیث مشهور اسماعیلیه است (همان ،ص )٢٩٠.که
بر طبق ان «خداوند دین خود را بر مثال افرینش خود بنا کرد تا انسان بتواند از افرینش او به دین او و از دین او به وحدانیت
او رهنمون شود» ناصرخسرو در دیباچه جامع الحکمتین (ص ١٢ـ )١٠کسانی را که دانش طبیعی و هر گونه تفحص در بارة
لقبان» دین اسالم خوانده است .سخنان وی در
افرینش را غیرمجاز و کـفر می دانند نکوهش کرده و انان را «فقها لقبان» و «علما ِ
اسان عصر اوست .وی در مقابل انان استدالل کرده که رهیافت علمی و فلسفی به
این باب حاکی از شیوع چنین رویکردی در خر ِ
خلقت (یا چون و چرا در باره افرینش) نه فقط مجاز است بلکه واجب دینی است (همان ،ص١٢ .؛ نیز رجوع کنید به ابن رشد
که بعدها در َف ْصل المقالفی تقریر مابین الشریعة و الحکمة من ّ
االتصال به طریق مشابه در جهان ّ
سنی به استدالل در این باب
ِ
ِ
ِ
ِ
پرداخته است) .با این وصف ،وی از تفاسیر عقل گرایانه «متکلمان خودرای» از قران ،انتقاد کرده و با طنز در باره مجادالت
متکلمان در باره صفات االهی اظهارنظر کرده است .گرچه وی در بررسی مکـتبهای کالمی ّ
سنی برای معتزله بیش از ّکرامیه اعتبار
ً
شدیدا انتقاد کرده و معتقد است که تقلید نه تنها با پیروی کورکورانه از الگوهای
قائل شده اما از معتزله به سبب طرد تقلید
یند اموزشی برای رسیدن به مراحل عالی تر حقیقت ،یعنی تاویل ،است؛ تاویلی که
مرسوم ارتباطی ندارد بلکه شرط الزم هر فرا ِ
در لغت به معنای ارجاع شیء به اصل ان است (رجوع کنید به ناصرخسرو١٣٦٣ ،ش ،ص٧٣ـ .)٣١جامع الحکمتین را محمد
ً
مشترکا در تهران و پاریس ،نخستین بار در ١٣٣٢ش .تصحیح و
معین و هانری کوربن همراه بامقدمه هایــی به فارسی و فرانسه،
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چاپ کردند .ابراهیم دسوقی شتا این کـتاب را به عربی ترجمه کرد که در١٩٧٤م ١٣۵٣ / .ش .در قاهره منتشر شد .ایزابل دو
گاستین نیز در ١٩٩٠م ١٣٦٩ / .ش .ان را به فرانسه ترجمه کرد .همچنین لتیمه پروین پیروانی ان را تلخیص و به انگلیسی
ترجمه کرد که در ُجنگ فلسفه در ایران (ج ،٢ .ص٣١١ .ـ )٢٩١با ویرایش سیدحسین نصر و مهدی امین رضوی در٢٠٠١م.
چاپ شد.
منابع :ابن رشد ،فصل المقال فی تقریر مابین الشریعة و الحکمة من االتصال ،او ،وجوب النظرالعقلی و حدودالتاویل (الدین
والمجتمع) ،بیروت ١٩٩٩م.؛ محمدبن عبدالکریم شهرستانی ،مفاتیح االسرار و مصابیح االبرار ،چاپ عکسی از روی نسخۀ
منحصربفرد موجود در کـتابخانة مجلس شورای اسالمی ،تهران ١٣٦٨ش.؛ محمدبن سرخ نیشابوری ،شرح قصیدۀ فارسی
خواجه ابوالهیثم احمدبن حسن جرجانی ،چاپ هانری کوربن و محمد معین ،تهران ١٣٣٤ش.؛ هبة هللا بن موسی مؤید فی
الدین ،المجالس المؤیدیة :المائة االولی ،چاپ مصطفی غالب ،بیروت ?] ١٩٧٤م[.؛ مجتبی مینوی« ،قصیدۀ چون و چرا»،
یادگار ،سال  ،٢ش( ٨.فروردین ١٣٢۵ش).؛ ناصرخسرو ،دیوان ،چاپ مهدی سهیلی ] ،اصفهان [١٣٤٨ش.؛ همو ،کـتاب
جامع الحکمتین ،چاپ هانری کوربن و محمد معین ،تهران ١٣٦٣ش.
الح َ
کم َتین ،عنوان کـتابی از ابومعین حمید الدین قبادیانی مروزی ،مشهور به ناصرخسرو در حکمت اسماعیلی .این رساله
جامع ِ
ِ
شرحی بر قصیدهای از ابوالهیثم احمد بن حسن جرجانی (ھ .م ).است که گویا به خواهش عینالدین ابوالمعالی علی بن اسد
اسماعیلی بدخشان ،نوشته شده است .به گزارش ناصرخسرو ،ابوالمعالی در ١٠٧٠م٤٦٢ /ھ .ق .قصیدهای را
امیر
بن حارثِ ،
ِ
که ابوالهیثم سروده ،و«اندر ان سؤالهای بسیار کرده بود» از «حفظ خود» نوشته ،و نزد ناصرخسرو فرستاده ،و از او «به وجه
تشفع و تضرع و تقرب ...به نیکوتر الفاظی و نرمتر قولی» التماس کرده بود تا با شرح خود مشکالت ان قصیده را «به نام او حل»
کند (جامع ،١٧ ،...نیز نک ،٣١٦ :که تاریخ تالیف به جای ٤٦٢ھ .ق٤٢٢ ، .ھ .ق .نوشته شده ،و به احتمال بسیار اشتباه
است؛ برای مالحظات تاریخی ،نک :معین ،مقدمه بر جامع .)،ناصرخسرو شرحی بر قصیدۀ ابوالهیثم نوشت و از انجا که بنیاد
ان بر «گشایش مشکالت دینی و معضالت فلسفی بود» ،ان را جامع الحکمتین خواند .او ـ چنان که خود میگوید ـ در این
نصوص اخبار را با برهان های منطقی در هم امیخته و کـتابی شامل دو حکمت نقلی و
شرح ،استدالل دینی بر پایۀ ایات قران و
ِ
عقلی فراهم اورده است (ص.) ١٨ .
اصل قصیدۀ ابوالهیثم ،به گونهای که ناصرخسرو میگوید ٨٢ ،بیت و شامل  ٩١سؤال بوده است (همان٣١٣-٣١٤ ،؛ قس:
محمد بن سرخ ،١٠٦ ،که شمار بیتها  ٧٦تجاوز نمیکند؛ نیز نک :معین ،همان ،١٢ ،که شمار بیت های این شرح به اشتباه
 ٨٩نوشته شده است) .این پرسشها مباحث فلسفی ،منطقی ،نحوی ،دینی و تاویلی را شامل میشود که ناصرخسرو «هر یکی را
اقاویل بیتفصیل» ضرورت داشته« ،از طریق حکمت و فلسفه و هم از
شرح ِ
جوابی به حق» داده ،و «انچه ...از بسط معانی و ِ
سبیل حکمت دین حق» پاسخ داده است .افزون بر این ـ چنان که خود میگوید ـ مطالبی را که در قصیدۀ ابوالهیثم به صورت
پراکنده اورده شده بوده ،صورت تالیف داده است (همان .)٣١٤ ،ویراستاران چاپ انتقادی جامع الحکمتین ،محمد معین و
مباحث مطرح شده در قصیده را
فصل مقدمه و نتیجه ،به  ٣١بخش که شرح عمدهترین
ِ
هانری کربن ،متن کـتاب را افزون بر دو ِ
شامل میشود ،تقسیم کردهاند.پیش از ناصرخسرو ،نویسندهای به نام محمد بن سرخ نیشابوری ـ که از شاگردان ابوالهیثم بوده
ـ شرحی بر قصیدۀ استاد خود نوشته بوده که نسخهای از ان به دست ما رسیده ،و با ویرایش محمد معین و هانری کربن چاپ
انتقادی شده است .محمد بن سرخ که از ابوالهیثم با عنوان «خواجۀ ما» (ص )٢٣-٤٢ .یاد میکند ،به تصریح میگوید که «٩
سال خواجه ابوالهیثم را شاگردی» میکرده ،و انچه در رسالۀ خود اورده «از وی شنیده» بوده ،و از خود هیچ نیاورده است
(ص .)١٠٩ .محمد بن سرخ در اغاز رسالۀ خود نیز اشاره کرده که ابوالهیثم قصد داشته است پس از اتمام قصیده شرحی بر ان
بنویسد و معضالت ان را توضیح دهد که اجل به او مهلت نداده است (ص .)٢ .این رساله را پس از مرگ ابوالهیثم ،محمد بن
دوستان خود نوشته؛ چنانکه میگوید« :چون وی اندر گذشت ،دوستان از من اندر خواستند که باید که
سرخ به خواهش
ِ
جواب این مسئلهها بگویــی» (همانجا) .رسالۀ محمد بن سرخ شرحی اسماعیلی بر قصیدۀ ابوالهیثم است که عمدۀ مطالب ان را
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ّ ّ
حال طبیعت» می
نویسنده از تعلیمات سرایندۀ قصیده اخذ کرده ،و در شرح خود اورده است ،چنانکه در بحث از «اولی ِت ِ
گوید« :این سخن دشوار است ،و این سخن تا خواجۀ ما ...پرسید ،کس این شرح را نکرده( »...ص.) ٢٣ .
چنان که گـفته شد ،رسالۀ محمد بن سرخ شامل  ٧٦بیت از قصیدۀ ابوالهیثم است و با کم کردن  ٧بیتی که در این شرح امده،
اما جامع الحکمتین فاقد ان است (معین ،مقدمه بر شرح )٨ ،میتوان گـفت که تنها  ٦٩بیت در دو شرح مشترک است .با
توجه به اینکه محمد بن سرخ شاگرد و مرید ابوالهیثم بوده ،و قصیده را از خود او گرفته بوده است و اینکه نسخهای از قصیده
را که ناصرخسرو شرح کرده ،امیر بدخشان از حافظه نوشته بوده ،میتوان گـفت که نسخۀ محمد بن سرخ به متن اصلی نزدیک
تر بوده است .البته ،تردیدی نیست که هر یک از دو شارح بیت هایــی از قصیده را در شرح خود نیاوردهاند .جای شگـفتی است
که ناصرخسرو در جامع الحکمتین اشارهای به وجود شرح محمد بن سرخ نکرده است .به نظر میرسد که اگر نسخهای از این
شرح به دست ناصر خسرو رسیده بوده ،و او به عمد نامی از ان نبرده است ،شاید از اینرو بوده که شرح محمد بن سرخ را اثری
اشعار قصیده را رعایت نکرده ،بلکه با توجه به نظم درونی مباحث
شرح خود ،تر ِ
تیب ِ
معتبر نمیدانسته است.ناصرخسرو در ِ
حکمت اسماعیلی بیتهایــی را انتخاب ،و با توجه به ان نظم ،شرح کرده است .او در اغاز همۀ قصیده را اورده (ص١٩-٣٢ .؛
عالمت * مشخص گردیده ،اما بیتهای  ۵-٨نیز به اشتباه عالمت
بیتهای حذف شده در شرح در چاپ انتقادی معین و کربن با
ِ
گذاری شده است؛ برای شرح این بیتها ،نک :ص ،)١٠٦ .اما از برخی از نخستین بیتهای قصیده صرفنظر کرده ،و انگاه نیز
نظم بحث ،بیتهای  ٣١-٣٦را بر شرح بیت های  ٩به بعد مقدم داشته است نک :ص .)١٠٦ .جامع الحکمتین با
با توجه به ِ
دیباچهای در نعت خداوند و پیامبر(ص) اغاز میشود و انگاه ناصرخسرو ،در فصلی «اندر ذکر سبب تصنیف این کـتاب و نام
بعثت پیامبران نکـتههایــی بر مشرب باطنیان میپردازد و با اشارهای به ماموریت
خلقت عالم و
او» (ص ٦ .ب) ،به
حکمت ِ
ِ
ِ
یافتن خود در بدخشان ،میافزاید که نسل کسانی که بتوانند «علم دین حق» را با «علم افرینش که ان از عالیق فالسفه
است» ،جمع کنند ،منقرض شده است ،زیرا اهل فلسفه دین را ـ به سبب جهل «علما لقبان» ـ خوار میدارند و «علما لقبان»
دین حق اثری باقی نمانده بود که ناصرخسرو در ان رحل
اهل فلسفه را کافر میدانند .بدینسان« ،بدینزمین» از فلسفه و ِ
اقامت افکند و به درخواست امیر ،جامع الحکمتین را تدوین ،و علم دین حق را ـ «که ان تاویل و باطن کـتاب شریعت است» ـ
حکمت فلسفی و دین حق ،در جامع الحکمتین روش
با فلسفه جمع کرد (نک :ص .)١٦-١٨ .ناصرخسرو ضمن جمع میان دو
ِ
تاویل را به کار گرفته ،و در هر بحثی نخست اقوال مختلف را اورده ،و با تحلیل نقاط قوت و ضعف ان اقوال دیدگاه تاویلی
خود را باز کرده است .در نخستین بیت های قصیده پرسشهایــی دربارۀ وحدت صورت نوعی و کـثرت هیئت هر صورتی و نیز از
چگونگی جوهر و عرض امده است ،اما جامع الحکمتین با بحثی در اثبات صانع و توحید اغاز میشود و شارح قصیده در ان
گروه اهل تقلید ،متکلمان
اقوال مختلف از دهریان ،ثنویان و بتپرستان را اورده ،و انها را رد کرده است .ناصرخسرو با تمیز ِ ٣
و «شیعت خاندان رسول» در میان موحدان ،توضیح داده است که گروه نخست بر «ظاهر کـتاب استادهاند» و فراتر رفتن از
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ
ویل ُه ِاال هّللا( »...ال عمران .)٧/٣/گروه دوم ،معتزله و ّکرامیه از
ظاهر الفاظ ان را جایز نمیدانند و بر اناند که « ...و ما یعلم تا
متکلمان اعتقاد دارند که «نظر واجب است اندر توحید و ما به دالیل و نظر فکری تشبیه را از او سبحانه نفی کنیم» .گروه
سوم ،شیعیان تاویل کالم خداوند را جایز میدانند و با اعتقاد به موضعی میان تشبیه و تعطیل به «تاویل عقلی» صفات مخلوق
را از خداوند نفی میکنند؛ چنانکه از امام جعفر صادق(ع) نقل کردهاند که در پاسخ به این پرسش که ایا «حق تعطیل است یا
دین «به سالمت و حق» میداند که به
تشبیه؟» گـفته بود« :منزلة بین المنزلتین» (ص.)٣٢-٣٣ .ناصرخسرو خود را از پیروان ِ
بررسی اقوال هر ٣
بصیرت ،و از
طریق «خاندان حق و امامان صدق» ،پذیرفته است و نه بر تقلید و هوا (ص)٣٣ .و از اینرو با ِ
ّ
گروه موحدان و رد نظرهای نادرست انان به مباحث اجماعی اشاره کرده ،و دیدگاه خود را اورده است .در این بخـش از جامـع
ِ
ی
الحکمتین (ص )٣١-٧٣ .ـ که مفصلترین بخش ان نیز هست ـ به همۀ مباحث اثبات ذات بار و وحدت او اشاره شده است.
در این بخش ،برخالف بخشهای دیگر که در انها در اغاز هر بحثی ناصرخسرو بیت یا بیت هایــی از قصیدۀ ابوالهیثم را اورده ،و
شرح کرده ،به هیچ بیتی از قصیده اشاره نشده است؛ بلکه به نظر میرسد که شارح کوشیده تا کلیات مباحثی را که در  ٣٠بیت
بیت  ٣١قصیده اغاز میشود که توضیحی دربارۀ قول ارسطو دربارۀ
از قصیده امده است ،مورد بحث قرار دهد .شرح با تفسیر ِ
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پاسخ «اهل تاویل،
« ٤قسم سخن» ،یعنی امر و نهی ،و خبر و استخبار است (ص ٧٣ .ب) ناصرخسرو با بیان نظر ارسطو ِ
علیهم ّ
السالم» به ان را نیز اورده است (ص )٧٧ .در حکمت اسماعیلی« ،امر به منزلت عقل اول است که امر باری بدو متحد
ْ
جوهر عقل است»؛ دیگر قسم سخن ،در بیان اهل تاویل
است و کـتاب خدای را اصل اوست ،بل کـتاب خدای به حق خود ِ
نداشت و ان به منزلۀ نفس کلی است؛ سومین قسم سخن نیز خبر و به منزلۀ رسول خدا ست که خبردهنده است «بدانچه اندر
کریم عزیز مسطور است»؛ و چهارمین قسم سخن نیز استخبار به معنای «بر رسیدن» ،و منظور از ان در حکمت
کـتاب ِ
اسماعیلی تاویل است که با ان رموز و متشابه قران توضیح داده میشود تا مردم «از ظلمات مثلها به نور تاویل بیرون ایند» (ص.
.)٧٨-٨٠ابوالهیثم در بیتهای  ٣٣-٦٣قصیده پرسشی از ماهیت «من» مطرح کرده ،بدین صورت که «من» ناظر بر کدام یک از
تن ،جان یا روان است؟ ناصرخسرو ،نخست ،اقوال گوناگونی را که در این باره وارد شـده است ،نقل میکنـد (ص ٩٧ .ب) و
انگاه نیز پاسخ «اهل تایید» را بر این پرسش میاورد که «منی را مر نفس ناطقه» میدانند «که او جوهری عقلی است ،و دانا
ست به حد ّقوت ،و فاعل است به طبع» (ص.)١٠١ .
تلقی رایج َن ْفس فاصله میگیرد و نفس را فاعل بهطبع میداند که با تکامل بخشیدن به
با این دریافت از نفس ،ناصرخسرو از ِ
کردن ترکیب» بر عهدۀ او گذاشته شده است .وانگهی ،نفس در اغاز
نطفه از «حال طبیعی به حال زندگی» ،وظیفۀ «راست ِ
نادان است و به نیروی تعلیم علم پیدا میکند و دانا میشود .همۀ اعضای ترکیب انسـان همچون الت هـایــی هستند که این
جوهـرعقلی دانا و فاعل به طبع انها را به کار میگیرد تا هریک از انها وظیفهای را که ویژۀ او ست ،انجام دهد (ص.)١٠١-١٠٢ .
تلقی ناصرخسرو از نفس با توضیحی که دیگر مفسر قصیدۀ ابوالهیثم ،محمد بن سرخ نیشابوری ،اورده ،متفاوت است و
این ِ
منی من» ان را «حکمت حکیم»
صیغهای فلسفی دارد .محمد بن سرخ از «خواجه» نقل میکند که در پاسخ به پرسش او از « ِ
دانسته بود که انسان را «اسم مردمی» داده ،و با این اسم او را از دیگر نوع ها جدا کرده است (ص ،)٧٢-٧٣ .در حالی که
اصل خود بازگردانده ،و ان را مبنایــی
ویل خود ،نفس را به ِ
شرح ناصرخسرو ،به گونهای که هانری کربن میگوید ،با روش تا ِ
برای انسانشناسی اسماعیلی قرار داده است (کربن.)١٢٠ ،
ناصرخسرو در دیگر بخشهای جامع الحکمتین ،به عمده مباحث حکمت اسماعیلی ،به ترتیبی که در قصیدۀ ابوالهیثم اورده
شده ،اشاره کرده ،و با روش تاویل معنای رمزی مفاهیمی مانند «هفت نور»« ،دهر و حق و سرور»« ،طبیعت کلی»« ،فرشته و
پری و دیو»« ،سعد و نحس»« ،ابداع» و جز اینها را باز گـفته است .او در واپسین صفحات ،توضیحی نیز دربارۀ اخرین بیت
های قصیدۀ ابوالهیثم اورده که ناظم قصیده ،پس از اشاره به اینکه منظور او از طرح پرسشها « ّ
تعنت نیست» ،بلکه «از بهر
فایده» است ،ادعای او را مبنی بر اینکه «جواب خواهم کردن به نظم» ادعایــی گزاف میداند و «سئوال بیجواب» را «نوید بی
ُخرام» میداند و میافزاید که «این هر دو سخت بی مزه باشد» (ص .)٣٠٧ .به نظر ناصرخسرو ابوالهیثم با گـفتن اینکه «اگر
جای خرما خار گرفته نباشد» ،پاسخ پرسشهای قصیدۀ خود را خواهد داد ،اشاره به این است که در زمان او «سلطان زمین او
جاهل بوده است» (ص ،)٣٠٨ .در حالی که به ُی ْمن وجود «امیر بزرگوار نامدار بیدار حقایق جوی» ،ناصرخسرو ان پرسش ها
را «از حکمت فلسفه و ...سبیل دین حق» پاسخی درخور گـفته است (ص .)٣١٤ .تنها نسخۀ خطی جامع الحکمتین در
ایاصوفیه نگهداری میشود .محمد معین و هانری کربن چاپ انتقادی خود را براساس همین نسخه فراهم اوردهاند .از جامع
الحکمتین خالصهای نیز وجود داشته است که به ضمیمۀ دیوان ناصرخسرو انتشار یافته است (نک :ص۵٦٣-۵٨٣ .؛ برای
اشاراتی دربارۀ این خالصه ،نک :مینوی« ،صب» ـ «صد»؛ برای ترجمههای جامع الحکمتین ،نک :لندولت .)٣٢٩ ،ماخذ:
قرانکریم؛ لندولت ،هرمان« ،جامع الحکمتین ،بخش  »٢دانشنامۀ جهان اسالم ،تهران ١٣٨٤ ،ش ،.ج٩ .؛ محمد بن سرخ
نیشابوری ،شرح قصیدۀ فارسی ،به کوشش هانری کربن و محمد معین ،تهران ١٣٣٤ ،ش.؛ معین ،محمد ،مقدمه بر جامع
الحکمتین (نک :هم ،ناصرخسرو)؛ همو ،مقدمه بر شرح قصیدۀ فارسی (نک :هم  ،محمد بن سرخ)؛ مینوی ،مجتبى ،مقدمه
بر دیوان ناصرخسرو (هم)؛ ناصرخسرو ،جامع الحکمتین ،به کوشش هانری کربن و محمد معین ،تهران١٣٣٢ ،ش.؛ همو،
دیوان ،به کوشش نصرهللا تقوی ،تهران١٣٣۵ ،ش).
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نقش پیر ناصرخسرو در میان اسماعیلیان اسیای میانه  :ناصرخسرو هر چند در روزگار خود بى مهرى فراوانى ديد،
اما اکنون در ميان انديشمندان جايگاه ويژه اى پيدا کرده است .ا ندرى يوگينويچ برتلس ،پژوهشگر روسى،
درباره ى توجه به شعر او مى گويد " :شعرهاى اخالقى و پندا موز او در برنامه ى درسى ايران و تاجيکستان
گنجانده شده و مطبوعات ايران به ا ثار و نوشته هاى ناصر عالقه ى فراوان نشان مى دهند .شعرها و کـتاب هاى
او روز به روز در شرق و غرب توجه بيش ترى را به خود جلب مى کند و ضرورت پژوهش و مطالعه ى ا ثار وى هر
روز ا شکارتر مى شود ".ا ربرى درباره ى روح ا زادگى ناصرخسرو مى گويد " :پيشينيان ناصرخسرو در مدح شاهان
و شاهزادگان قصيده سرا ي ــى ها مى کردند ولى موضوع هاى ناصرخسرو تنها به ذکر توحيد و عظمت الهى و
اهميت دين و کسب پرهيزگارى و تقوى و پاکدامنى و عفت و فضي لت و خوى نيک و تعريف از علم منتهى مى
شود .عالمه قزوينى نيز او را شاعرى بلندمرتبه و سترگ و اخالقى مى شمارد و سراسر ا ثارش را نفيس و پرمايه
و معنوى مى داند ".دک ـتر ذبيح هللا صفا ،پژوهشگر ادبيات ايران ،پيرامون ويژگى هاى شعر ناصرخسرو مى
گويد " :ناصرخسرو بى گمان يکى از شاعران بسيار توانا و سخن ا ور فارسى است .او به ا ن چه ديگر شاعران را
مجذوب مى کند ،يعنى به مظاهر زيبا ي ـ ـى و جمال و به جنبه هاى دلفريب محيط و اشخاص توجهى ندارد و
نظر او بيش تر به حقايق و مبانى و باورهاى دينى است .به همين خاطر حتى توصيف هاى طبيعى را هم براى
ور ود در مبحث هاى عقلى و مذهبى به کار مى برد .با اين همه ،نبايد از توانا ي ــى فراوان ناصرخسرو در توصيف
و بيان ويژگى هاى طبيعت غافل بود .توصيف ها ي ــى که او از فصل ها و شب و ا سمان و ستارگان کرده در ميان
شعرهاى شاعران فارسى کمياب است ".دکـتر عبدالحسين زر ين کوب پيرامون نيرومندى سخنان ناصرخسرو و
شجاعت او در در خرده گيرى بر ستمگران زمان خود چنين مى گويد " :سخنانش قوت و عظمت بى مانند
داشت .مثل سيل گران از باال به پايين مى غلتيد و روان مى شد .با قوت و صالبت سخن مى گ ـفت و خواننده
در برابر او خود را چون مردى مى ديد که زير ن گاه غول بلندباال ي ــى باشد .نگاه غول خشم ا لود نه بدخواه .اين
غول خشم ا لود خوش قلب ،هنوز در ديوان او جلوه دارد که با لحنى از خشم ا کنده سخن مى گويد و او را بر
اين مردم ساده لوح نادان که دست خوش هوس هاى خويش و دستکش اغراض حاکمان فاسد و رشوه خوار
هستند ،خشمگين مى دارد ،خروش سخت بر مى دارد ".دکـترغالمحسين يوسفى نيز توصيفى اين چنين از
ناصرخسرو و شعر او دارد و مى گويد " :شعر ناصرخسرو از نظر محتوا و صورت ،واژگان و ا هنگ و اوج و فرود
و شتاب و درنگ همان ساخت انديشه ى اوست در قالب وزن و کلمات .همان قيافه ى هميشه جدى و مصمم
و تا حدى عبوس و فارغ از هر نوع شوخ طبعى و شادى دوستى که به عوان داعى و ّ
حج ت به خود گرفته در
شهرش نيز بازتاب دارد .شعر ناصرخسرو هم از نظر درون مايه و مضمون مقاوم و تسليم ناپذير است ،هم از
نظر لفظ و ا هنگ .به پاره اى ا هن سرخ شده اى مى ماند که از زير ضربه هاى پتک ا هنگرى زورمند بر سندان بر
مى جهد ،شراره است و شراره افکن .و اين همه بازتابى است از روح ا زرده و نستوه ناصر خسرو ".دکـتر مهدى
محقق پيرامون ويژگى هاى اخالقى ناصرخسرو مى گويد " :يگانه خوى نيک و صفت برجسته ى او که او را از
ديگر شاعران ممتاز مى سازد ،اين است ک ه دانش و ادب خود را دستاويز لذت دنيوى قرار نداده و هرگز به
مدح و ستايش خداوندان زر و زور نپرداخته و ديوان او مجموعه اى از پند و اندرز  ،حکم و امثال و در عين
حال درس ها ي ـ ـى از اصول انسانيت و قواعد بشريت است .او زشتکارى هاى اجتماع خود را به خوبى درک
کرده و يک تنه زبان به اعتراض و خرده گو ي ــى گشود .ناصرخسرو به اصطالح امروز جنگ سرد را در پيش
گرفت و با موعظه و نصيحت و بدگو ي ــى از اميران و دست نشاندگان ا ن ها و بر مال کردن زشتکارى هاى اميران
و فقيهان زمان خود کاخ روحانيت و معنويت ا نان را بى پايه جلوه مى داد .او شاعرانى که شعر خود را وقف
ستايشگرى کرده بودند و همچنين فقيهانى که با گرفتن بهره ى خود با ديده ى تجويز به کارهاى زشت
قدرتمندان مى نگريستند ،مورد نکوهش و طعن قرار مى دهد".
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دکـتر محمدعلى اسالمى ندوشن نيز پيرامون پيوند ادب و سياست در شعر ناصرخسرو مى گويد" :هيچ شاعرى
در زبان فارسى از حکومتى با ا ن همه تلخى حرف نزده است که ناصرخسرو از سلجوقيان .عزنوى ها را هم
البته قبول ندارد .با حسرت از دوران سامانى ياد مى کند که به فرهنگ و ايرانيت ارادت داشتند .وى يک
شاعر به تمام معنا سياسى است .هر حرفى مى زند ،يک منظور اجتماعى در پشت ا ن نهان دارد".
دکـتر محمد دبير سياقى در مقدمه اى که براى سفرنامه ى ناصرخسرو نوشته است ،توانمندى ها او را چنين
شرح مى دهد" :مسافرى که نامش ناصرخسرو است و علوم متداول زمان را با ژرفى ا موخته است و در خاندانى
ديوانى ،گوشش به بسيار تعابير و اصطالحات و فنون دبيرى و ترسل ا شناست و خود به فضل و ادب شهرتى
گرفته است و بر روابط مردم اجتماع از هر دست بينا ي ــى دارد و از زبانى گشاده برخوردار است و شنيده ها و
ديده ها را مى تواند خوب بازگو کند و مطالب را نيک بپرورد و در قالب عبارات بريزد".دک ـتر نادر وز ين پور نيز
در مقدمه اى که ب راى سفرنامه ى ناصرخسرو نوشته است بر راستى و درستى گزارش نويسى ناصرخسرو اشاره
مى کند و مى گويد" :مبالغه در ذکر وقايع ،سخن نابجا و سخيف و مغرضانه به هيچ وجه در ک ـتاب وجود
ندارد و از خرافات و افسانه سرا ي ــى هرگز مايه نگرفته است ،زيرا ناصرخسرو واقع بين ،هرگز از ع قايد پوسيده
و افکار بى پايه ى عوام الناس پيروى نمى کند".
نظریات و بینش پژوهشی ایوانف و برتلس پیرامون حیات پربار ناصر خسرو ،و اسماعیلیسم !با وصف انکه فرایند پژوهش
پیرامون کیش و ائین اسماعیلیسم ،بعد از فروپاشی شوروی سوسیالستی اسبق ،تا حد زیادی به نقطه شامخ خود رسیده است،
با انهم شخصیت های معروف و سر شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی ،ایوانف و برتلس تا هنوز هم
من حیث کار شناسان نخستین  ،بنیادین و ماندگار ائین اسماعیلیسم که مکـتب فکری عقالنی و عقیدتی است ،در حافظه
تاریخ  ،نویسنده ها و پژوهشگران زمان معاصر  ،باقی خواهند ماند .باید گـفت که حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده
ایدیولوژیک جهانی که انها در ان حیات بسر می بردند ،معه نا هنجاری ها و دشواری های سیاسی ،اجتماعی و عقیدتی ان زمان
 ،بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخی  ،اکادمیک گردیده ولی تحقیق و پژوهش انها در عرصه شناخت هر چه
بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم  ،و اسالم شناسی که بنیاد مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر  ،به شمول محققان مدرن
تشکیل دهنده است ،هنوز هم به نحو شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم قرار نگرفته است.
در این برگه مساعی فراوان بخرج داده خواهد شد  ،نظریان و اندیشه های هر دو پژوهشگر را که زیر اثر بینش و ایدیولوژی
حاکم سیاسی ان وقت پیرامون ناصر خسرو و اسماعیلیسم به نگارش گرفته شده است  ،مورد قضاوت و اسیب شناسی نقادانه
و داوری صادقانه اکادمیک و دانش پژوهانه ،قرار خواهیم داد .عنوان مشابه متنی هر دو شخصیت ،ایوانف و برتلس ،،زیر
عنوان " ناصر خسرو  ،و اسماعیلیسم" بازتاب دهنده نمونه های فکری و بینش مستقالنه شان را نشان دهنده است .هر دو
شخصیت به مثابه شخصیت های متعهد و مستقل پژوهشی و اکادمیک ،نتایج و فراورد کار کرد های شان رابه گونه مذاکره،
مفاهمه ،گـفتمان ،و همدیگر فهمانه ،که در نتیجه داشتن فهم گسترده از از ارزش های واالی انسانی ،و زمان مشحون از
بینش و تصور ایدیولوژیک ،فشار های وارده ساختار سیاسی و زمینه ها و امکانات دست داشته به میان امده بود ،ترتیبو
تنظیم نموده اند.
می خواهم کار شناسانه و اکادمیک اظهار عقیده و ابراز نظر کنم که خوانش و تحلیل پژوهشی مقایسی اثار و افریده های هر دو
دانشمند ،که زمینه های خیلی وسیع و گسترده اسماعیلیسم شناسی را برای عالقه مندان ،پیروان و باورمندان راه و اندیشه های
ناصر خسرو ،مساعد ساخته است ،در حقیقت فرایندعمیق و ژرف بازنگری ،بازخوانی و باز افرینی فکری جدید را در راستای
نقش ناصر خسرو در معرفی و شناسایــی بینش اسماعیلیسم مساعد ساخته و تصور ساختگرایانه ،اصولی و کـثرت گرایانه و تعدد
پسندانه ائین اسماعیلیسم را نیز به گونه خیلی ژرف ،به معرفی می گیرد.
بدون در نظر داشت ادعاها ،گـفتمان ها و بحث های افراد و شخصیت های متعدد که در بسا جا ها بازتاب داده شده اند،
نگارش موجود در واقعیت امر تعبیر ،تحلیل و تفسیر غیر جانبدارانه متون و سیاق نگارشی ( ،ایوانف 1948م) ،و ( برتلس
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1959م) ،خواهد بود  .در این برگه مناسبات ،اختالفات ،افتراقات و همگونی های متون فکری و نگارشی هردو دانشمند و کار
شناس را مورد تحلیل و تجزیه قرار داده و ساختار سیاق  ،محتوا و بینش فکری شیوه های کار برد واژه های زبانی ،و ادبیات
فکری غیر حزبی  ،مؤلفه ها و موضوعات اصلی و بنیادی ،پدیده های اصلی و فرعی و دیدگاه ها و جهان بینی و جهان شناسی
اساسی انها را  ،فارغ از هر گونه بینش جانبدارانه ،به شمول شیرازه های ساختاری ایدیولوژیک و ایدیولوژیک سازی  ،تصور
گرایانه ،میتودولوژی و کج نگاری و کج اندیشی ،تشابهات ،افتراقات ،مشترکات و ناهنگونی ها ،میان این دو نویسنده معروف
 ،سر شناس و متعهد را پیرامون معرفی شخصیت ناصر خسرو و پژوهش پیرامون ائین و کیش اسماعیلیسم را مورد بررسی و
گـفتمان اکادمیک قرار خواهیم داد.
بر تلس و ایوانف ،هردو به گونه اکادمیک و شایسته ساالرانه ،روی مواریث ماندگار ادبی و عقالنی ناصر خسرو و حضور
اسماعیلیسم من حیث ائین و کیش عقالنی در میحط ادبیات تاریخی اسیای مرکزی  ،کار کرده و شایسته خواهد بود اگر اثار و
افریده های این دو دانشمند از یک طرف مورد مرور و باز اندیشی جدید قرار گیرند و با زبانهای متداول محیط و منطقه بازتاب
داده شوند ،و از جانبی هم باید اثار و افریده های ادبی انها جز نصاب اموزشی دانش اموزان دوره های مختلف اموزش مذهبی و
عقیدتی ،به تدریس و تعلیم گرفته شوند .انگیزه نگارش موجود را نوشته دو مقالت نشر شده توسط دو تن از کار شناسان و
پژوهشگران جوان تاجیکستان پیرامون مطالعات اسماعیلی در اسیای مرکزی تشکیل می دهد .این دو پژوهشگر جوان که
گرفتاری و مصروفیت سازنده و متداوم پژوهشگران دوره شوروی سابق و دانشمندان کشور های باختر زمین را در نوشته های
شان خیلی ها برازنده و قابل ستایش و تمجید دانسته اند و مورد تعریف و توصیف بدون دغدغه قرار داده اند.
انگیزه دیگری که باعث گردیده تا به نگارش این اثر اقدام کنم ،نوشته ها و پژوهش های جداگانه دانشمندان ایوانف و برتلس
است ،تا بتوانیم نظریات و داشته های بیشتر ،سودمند تر ،و ارزشمند تری را در زمینه مطالعات و پژوهش های عرصه
اسماعیلیسم ،به ویژه بعد از اضمحالل شوروی سابق در منطقه و به میان امدن جمهوریت های جداگانه و مستقل ،افرینش
فضای جدید تحقیقی وپژوهشی در روسیه امروز و جمهوریت های ً
جدیدا جدا شده و یا به اصطالح دیگران به استقالل رسیده به
میان امده است ،تشکیل می دهد .قابل یاد اوری است که متود جدید نگارشی و پژوهشی پیرامون فراز و فرود تاریخ اسماعیلیان
در دوره های ناهمگون ،در این اواخر در شیرازه علمی و اکادمیک انستیتوی مطالعات اسماعیلی لندن  ،انگلستان ،به میان
امده است .انستیتوی یاد شده کار کرد های علمی خود را در سال 2002م ،در اسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان،
قرغزستان ،و ترکمنستان ،اغاز کرد .این انستیتوی پیرامون کار کرد های اکادمیک دانشمندان روس تبار و سایر تبار ها و اقوام
اسیای مرکزی در دوره شوروی سابق و بعد ان ،و هم کار برد و استفاده از دست نویس ها و سرمایه های موجود نسخ خطی ای
که در میان مردمان این مرز وبوم وجود دارد ،نیز فعالیت ها و کار اموزی ها دارد .از این سبب مصروف نگهداری دانشمندان
برون مرزی ،و داخلی و مراکز دست داشته در اسیای میانه جهت تحقیقات و پژوهش پیرامون باور های تاریخی اسماعیلیان و هم
شناخت بهتر و ژرفتر تهذیب و فرهنگ کهنبار و کـثرت گرای مردمان این سرزمین ،یکی از کار های نیک و شیوه نو اوری در
زمینه به حساب میرود .در این نگارش در قدم نخست باید پیرامون زندگی و کار کرد های دو دانشمند و پژوهشگر روس تبار که
هر دوی شان از جمله افراد بومی سن پترزبورگ بودند ،که زمانی به نام های لیننگراد و ستالینگراد نیز مسما بود ،یکی از جمله
سفیدپوستان و دیگری هم از سرخپوستان که هرگز همدیگر شان را در زندگی ندیده اند ،نه شناخته اند  ،نه هم سخن و یا هم
کالم هم نه شده اند و هردو زیر سایه پرده های اهنین فرهنگ و تهذیب جنگ سرد حیات بسر می بردند.
از دیدگاه تاریخی ،اسماعیلیان اسیای مرکزی همواره دارای فرهنگ عقیدتی و باورهای کـثرت گرایــی بوده اند و در میان شان
شخصیت های خیلی نامداری به میان امده اند که باعث استحکام روابط نه تنها میان اسماعیلیان شده اند ،بلکه اسباب همایش
های بزرگ علمی و عقیدتی را در میان سایر باورمندان و ابسته به سایر مکاتب فکری و مسلمانان همجوار شان به افرینش نشسته
اند و در میان شان روابط حسنه به حدی رسیده است که دیگر شاخه و دسته های باوری برای شان دیگر مطرح نبوده و در
شیرازه اخالقیات عقیدتی اسالمی و اسماعیلی در زیست باهمی قرار گرفته اند .گسترش اسالم در محیط پهنا ور و دشوارگذر
اسیای میانه باعث به میان امدن تعدد گرایــی و کـثرت گرایــی در میان همه باورمندان گردیده و از جانبی هم باعث معرفی کـثرت
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فرهنگی در راستای پذیرش و معرفی دین مبین اسالم گردیده است .مزید بران برخی از مکاتب نیرومند صوفیسیم نیز در میان
این مردمان باورمند شایع گردیده ا ست که می توان از ،نقش بندیه ،قادریه ،یسویه ،باطنیه ،قلندریه ،و غیره که هر کدام
شان دارای چشم انداز تاریخی و فرهنگی وعرفانی خودی هستند ،یاد اور شد .مزید بر ان ،روال تاریخی ،فرهنگ های
نامتجانس ،فتوحات و اشغاالت متعدد ،جنگ ها و گرفتاری های دیگر ،از یک طرف باعث ایجاد درد سر به اسماعیلیان بوده
و از جانبی هم باعث غنامندی فرهنگی ،زبانیّ ،
سنتی و عقیدتی در میان پیروان گردیده است .با وصف انکه هم در میان
جماعت اصول و شیوه های ارزشمند کارهای مذهبی شان به گونه ای که بوده است باقی مانده و هم در راستای معرفی نظریات
و بینش های کـثرت گرا و سلم نواز ،نقش بنیادی را به بازی نشسته اند .با وصف این همه گیر و دارها ،باز هم اسماعیلیان
اسیای میانه مانند سایر هم کیشان شان در نقاط مختلف دنیا به نام های مناسب و غیر مناسب ،از قبیل :شیعه ها ،شیه های
علی ،رافضی ها ،باطنیه ،تعلیمیه ،اهل حق ،پیروان راه راست ،پنج تنی ها ،پنج پیره ها،علی پرستان ،سبعیه ،قرمطی ها،
غالیان ،چراغـداران و غیره یاد شدهاند .در مورد اسیای میانه ،شخصیت های فراوانی نوشته و نگارش های خیلی ها
ژوهشگرانه ،تاریخی و مؤثر دارند که می توان من حیث ذخایر گران سنگ عقیدتی و فرهنگی این جماعت به حساب اورد .در
میان این همگان دو تن از شخصیت های فراموشناشدنی شوروی سابق ،ایوانف و برتلس کسانی هستند که باید من حیث
سردمداران و اغازگران نگارش برگه های عقیدتی اسماعیلیان به حساب ایند که همه پژوهشهای بعدی مدیون کارکردهای
ماندگاراین شخصیت ها باید باشند .با وصف پیش رفت های چشم گیر دوره شوروی سابق و بعد فروپاشی اتحاد شوروی
سوسیالستی ،ایوانف و برتلس هنوز هم من حیث اغازگران اغازگر در این زمینهها و در سایر ستونها و مجالس ،برای همیش و
بااعتبار باقی مانده و نقش خویش را برای همیشه حفظ خواهند نمود .شاید تا حدی هم به میان امدن دبیرستانهای
ایدیولوژیک ،انقطابهای سیاسی ،پراگندگیهای سیاسی و فرهنگی ،فشارهای زبانی و فرهنگی و به میان امدن فرایند فضای
زشت جنگ سرد ،بر نگار و بینش نویسندهها نیز اثر گذاشت و برای انها انقدر فضای نویسندگی را مساعد نساخت تا ازادانه و
بدون سانسور ،داشتههای شان را با امانتداری با خوانندههای شان در میان بگذارند .ایوانف و برتلس ،هر دوی شان به گونه
مشترک سعی ورزیدند تا ساختار فکری شان را در مورد ناصرخسرو با در نظرداشت زبان کاربردی شان بازتابدهنده تا از یک
طرف سرچشمهای باشد برای انهایــی که در مورد ابعاد ناهمگون شخصیت عقیدتی و فرهنگی او در تکاپو هستند .هر دو نویسنده
در کارکردهای پژوهشی شان سعی نمودهاند تا در مورد ناصر بر بنیاد مذاکرات ،سخنرانی و گـفتمان شان بینش سازندگی
اسماعیلیسم را که ناصرخسرو در سردمداری تبلیغ و ترویج ان قرار داشت ،بازتاب دهند و همکاستیها ،رسایــیها و نارسایــیهای
ان زمان را در راستای فهم حقیقت و حقانیت عقیدتی ،به بازتاب گیرند .وقتی که به متون و سیاق کاری و اثار این هردو دانشمند
نظر اندازیم ،و به زبان بازتابی شان با در نظرداشت ارزش های مروج در ان زمان  ،بذل توجه نمائیم ،دیده میشوند که هر دو
سعی ورزیدهاند تا بهترین وغنیترین مواد پژوهشی را در اختیار خواننده قرار دهند تا منحیث منبع و سرچشمه الیزال در
راستای معرفی اسماعیلیم منحیث فلسفه حقیقت و حقانیت و باورهای دینی ،در ایندهها بکار برده شود .ایوانف والدمیر
الکسیویچ ١٩٤٨،م :.والدمیرالکسیویچ ایوانف ،در نتیجه نگارشها و پژوهشهای خویش در هر ساحه و به ویژه اسماعیلیسم،
در میان کارشناسان خاوری و باختری ،از شهرت خیلیها مناسبی و قابلوصف برخوردار است .بر اساس منابع دستداشته
ایوانف در سال ١٨٨٦م ،.به دنیا امده و در سال ١٩٧٠م ،.با دنیای فانی را در ایران وداع کرد .موصوف در سال ١٩٠٧م ،.از
دبستان فارغ گردید و بعد ان شامل دانشکده شرقشناسی دانشگاه "پترز بورگ" ،گردید .بعد از پیروزی انقالب بلشویکی ،در
سال ١٩١٧م ،.منحیث یک روسی سفیدپوست به ایران پناهگزین شد .در انجا از تابعیت و شهروندی انگلیس برخوردار گردید
و این زمینهای را در اختیارش گذاشت تا به هنـد برتانوی رهسپار گردد ،جایــی که قیادت مرکز اسماعیلیان نزاری قرار داشت.
ایوانف درهندوستان با اکـثر اسماعیلیان رابطه پیدا کرد و بعدها در دربار حضرت اقا سلطان محمد شاه ،اقاخان سوم راه یافت.
ایوانف در انجا با همکاری دوستان اسماعیلی خود ،در سال  ١٩٤٨م" ،.انجمن اسماعیلی" ،را بنیان گذاشت .مقصد این
انجمن ،انگونه که در دیباچه ان بازتاب یافته بود ،عبارت بود از بررسی و نگارش ازاد و انتقادامیز و معیاری در مورد طرز فکر و
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بینش اسماعیلیسم بدون هیچگونه دخالت سیاسی ،پروپاگند بیمعنی و گـفتارها و بازتابهای ضد و نقیضی که هرگز به درد
جماعت و سایر انسانهای محیط پیرامون مان ،نخواهد خورد .نکات اساسی ان انجمن قرار زیر بودند:
پژوهش ازاد و انتقادی روی همه مسایل مربوط به بینش اسماعیلیسم
ابا ورزیدن از هر گونه تبلیغات و پروپاگندهای مذهبی و سیاسی
ابا ورزیدن از بازتاب وانعکاس مکـتب فکری جداگانه و خاص
پذیرش کارکاردهای شایسته ساالرانه و خدمتگزاری به دنیای اسماعیلیسم
تبادل نظریات و ایدههای سالم (ایوانف ،ناصرخسرو ،ص)١ .
از طریق این انجمن ،ایوانف توانست تعداد زیادی از نوشتهها ،اثار و افریدههایش را وقف بینش و تصور اسماعیلیسم نزاری
سازد .فرهاد دفتری ،ایوانف را یک خاورشناس معروف ،خادم بزرگ مدرنیتی ،و اسماعیلیسم معاصر یاد مینماید(" .دفتری)،
"ایوانف" ،یاد داشتهای زیستنامهگونه ،پژوهشهای خاورشناسی ،مجلد  ،٨شماره  ،١٩٧٢ ،٢صص " )٢٤١-٢٤٢ ،باید
مشکور کارکردهای ایوانف باشیم زیرا در نتیجه ان همه زحمات وی امروز دارای سطح معین دانش و فهم ان مسایلی ،مانند
ماهیت و تکامل انکشافی و جهان بینی اسماعیلیسم هستیم که در دهـههای گذشته چندان قابل دسترس نبود .باید اظهار کرد
اینکه ،این از برکت پژوهش ایوانف است که امروز دیگر اسماعیلیان از گزند نظریات غیرمسؤالنه بیجا در امان مانـدهاند و دیگر
منحیث حشاشیون که توسط "همر پرگستال ١٧٧٤-١٨۵٦م ،".به نگارش گرفته بود ،به قضاوت های خالی از مفهوم و عاری
از حقیقت قرار نمیگیرند( .دفتری ،عابد ،ص).٢٤٤ ،.
ایوانف والدمیر الکساندرویچ:ایوانف شخصیتی است که زیر سایه این تخلص در اقلیم شوروی سابق و دنیای باختر و حتی
خاور ،شناخته شده است .پیرامون شخصیت و نحوه زیست او نگارش های سه گانه و ناهمگون وجود دارند .موصوف در سال
1886م ،در امپراتوری روسیه به دنیا امده و در سال 1970م ،در ایران کنونی دیده از جهان بست .وی در سال 1907م ،از
دبیرستان فارغ شده و داخل انستیتوت زبانهای شرقی وابسته به دانشگاه سن پترزبورگ گردید .موصوف بعد از انقالب
بلشویک ها در سال 1917م ،من حیث روستبار سفید پوست به کشور ایران پناهگزین شد .و در همان وقت در این کشور
شهروندی انگلستان را کمایــی کردو این موضوع زمینه را به وی مساعد ساخت تا از طریقی به استان ممبئی کشور هندوستان
برسد که در انجا شامل مرکز حلقه جمعیت اسماعیلیان شاخه نزاری که حیثیت مرکز قیادت و رهبری انها را به سرکردگی
حضرت سرکار سلطان محمد شاه را داشت ،به ادامه زندگی خود اغاز گر شد .ایوانف در انجا ( ممبئی) ،در نتیجه همکاری
برخی از افراد و اشخاص ،دوستان و عالقهمندان عرصه فرهنگ و ادبیات عقیدتی اسماعیلیان به بر بنیاد هدایت حضرت امام
سلطان محمد شاه ،در سال 1946م ،انجمن اسماعیالن را بنیانگذاری کرد که مسؤلیت و رسالت انجمن یاد شده بر اساس
محتوای ائین نامه اش ،مسایل زیر را در برداشت:
مطالعه و پژوهش مستتقالنه و ازاد همه مسایل مربوط و وابسته به ائین اسماعیلیسم.
عدم کار برد هرگونه تبلیغات مذهبی -سیاسی ،و یا هم مسایل متضاد و ناهمگون و جنجال بر انگیز.
ابا ورزیدن از هر گونه تحقیر و توهین نظریات دیگران به ویژه مکاتب فکری بیرون از شاخه اسماعیلیسم.
کار کرد ها روی اصول شایسته ساالری و خدمتگزاری صادقانه به پروسه و فرایند پژوهش ها پیرامون بینش و جهان بینی
اسماعیلیسم.
تبادل نظریات مثبت ،افکار و بینش بشر دوستانه در شیرازه اصول جامعه اسماعیلی .
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ایوانف تعداد بیشمار مقاله ها ،جزوه ها و کـتب را پیرامون دیدانداز های اسماعیلیسم به ویژه شاخه نزاری را  ،به نگارش گرفته
بود .دکـتور فرهات دفتری ایوانف را " شرق شناس برجسته ،بزرگـترین خادم اکادمیک پژوهش های اسماعیلی و بنیان گذارفرایند
تحقیق ژرف پیرامون اسماعیلیان شاخه نزاری قلم داد می کند ( ".صفه )244-241
سپاس فراوان نثار ایوانف باد که که در نتیجه و بنیاد پژوهش های شخصیت یاد شده پیرامون اسماعیلیان نزاری ،هم میتوانیم
از تاریخ گذشته اگاهی داشته باشیم و هم فرایندنگارش را بهتر ساخته ایم و هم دیگر زمینه انتساب و کار برد واژه " حشاشین"
 ،که توسط " هامر پورگـتال 1856-17774م" ،قضاوت بی بنیاد را به میان اورد یاد نمی شود و هویت تاریخ عقالنی این
جمعیت بزرگ مسلمان با گذشت زمان و روزوار ،بهتر و  ،واضح تر می شود .داکـتر فرهاد دفتری بار مجدد پیرامون ویژگی های
شخصیت فردی و اکادمیک دانشمند عرصه اسماعیلیسم ،ایوانف سخن نیکو گـفته و اظهار می کند که  " :ایوانف هر گز نه
شرایط کاری اکادمیک داشت و نه هم مقام کار کرد های اکادمیک و نهم ارزوی ان را  ،و شخصی بوده است که هیچگاهی در
تکاپوی مقام و منزلت خود ساخته نبوده و هم از افتخارات ساخته و بافته و تصنعی هم بیزار بوده است ".دقیق است که
ایوانف از کار کرد های اکادمیک و علمی خود و هم از نحوه زندگی در هندوستان راضی نبوده است و علت ان نیز واضح است
به ویژه برای انانی که درتاریخ اسماعیلیان مطالعه و پژوهش گسترده دارند .ایوانف بعد ها شاهد ازادی هندوستان بوده و می
بیند که چسان کشور بزرگ مانند هندوستان بر بنیاد خط فکری و عقیدتی ،به دو بخش تقسیم می شود .در سال های 1960م،
ایوانف به شاه ایران مراجعه نموده و از شاه ایران بار مجدد تقاضای اقامت می کند ،که در فرجام در انجا مقیم می شود و
فرجامین مراحل زندگی خود را در فقر ،غربت ،بیچارگی و مشحون از درد سر ،سپری کرده و در فقر جان داد.
با وصف انکه همه مکاتب فکری اسماعیلیسم چه در گذشته و تا حدی امروز نیز از دانش و فهم ایوانف استفاده اعظمی و
درخور ستایش نموده اند ،به شمول برتلس ،دانشمند دیگر عرصه پژوهش های اسماعیلی .اما تاکنون تا حدی هیچ کسی هنوز
به اثار ،نگارش ها ،مقاالت  ،کـتب و داشته های نگارشی موصوف دسترسی قابل مالحظه ندارند ،و حتی گـفته میتوانیم که
اثری از انها در میان همه اسماعیلیان جهان و به ویژه اسماعیلیان اسیای مرکزی وجود ندارد .از البالی سخنان برخی از
دانشمندان اسماعیلی و حتی برون از ان هویداست  ،با وصف خدمات ماندگار و فراموش ناشدنی این دوشخصیت سرشناس نه
تنها عرصه تحقیقات اسماعیلیسم ،بلکه دنیا اسالم ،درمیان اسماعیلیان هندوستان و برای کافه جامعه اسماعیلی ،انگونه که
الزم بوده است نه قیادت اسماعیلی در هندوستان و نه هم جماعت هندوستان بخاطر حضور ناهمگونی های زبانی  ،فرهنگی،
تباری و سلیقه ای ،ایوانف و همه فعالیت های بی بدیل او را مورد تقدیر و تکریم قرار نداده و ناگذیر به برگشت به ایران می
شود و در انجا در استان و دربار شاه ایران چند صباح دیگری را در فقر ،غربت ،به ویژه فقر ذهنی و فرهنگی سپری نموده و در
فرجام جان خود را به جانان می سپارد.
"پرسشی که مطرح می شود این است  ،ایا این چنین با نصیرالدین طوسی واقع نه شد؟ و در شرایط کنونی نیز در میان
جماعت اسماعیلی هنوز هم شخصیت های با فهم و با ادراک خالف خواست و ارزوی امام زمان و نیازمندی های جماعت ،به
ویژه جماعت اسیای میانه مورد تقدیر و تکریم قرار نمی گیرند و باید همواره زیر اثر مشوره های دیگران ،با نام مشاورین،
دانشمندان ،کار شناسان مکلف هستندکار کنند ،حرف نزنند ،انتقاد نکنند ،پیش نروند ،ارتقا نکنند و ساکت باشند تا صادق
و شایسته پنداشته شوند ،و این موضوع انگونه که در گذشته ها قابل تشویش بوده است اکنون نیز باید بود (".مترجم)
حتی بسا از کار شناسان اسیای میانه در زمان هستی نظام اتحاد شوروی سابق ،مانند عرب زاده ،بزرگزاده ،شاه خمارف،
نیازف ،نذری اف ،و غیره از داشته های فکری ایوانف و برتلس کمتر چیزی را در اختیار دارند .حتی دادد خدایف ،نیز مبنی بر
بینش ایدیولوژیک خود ،ایوانف را به نقر گرفته و اظهار نظر منفی نموده است .و علت برخورد سطحی و خالف روحیه اکادمیک
در برابر ایوانف شاید فقدان صحالحیت و اختیار ،و شایستگی زبان انگلیسی در میان کار شناسان تجیک تبار بوده و هم عدم
دسترسی به مسایل که در نتیجه سانسور از دیدانداز ها پنهان شده باشند ،و دیگر حیثیت منابع معتبر را از دست داده اند که
در فراورد حضور فرایند خیلی ها داغ شرایط جنگ سرد که بازار جنگ زبانی ،سیاسی و لفظی خیلی ها گرم داشت ،به میان
امده است.
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برتلس اندری ایفگینویچ  :باید اعتراف کرد که معلومات در مورد اندری برتلس ،خیلی ها کم و محدود است  ،به ویژه در شیوه
ها و پالیسی های نگارشی کشور های باختر ،از موصوف کمترین یاد اوری صورت گرفته و هنوز هم صورت می گیرد .اندری
برتلس فرزند یکی از بهترین شخصیت های عرصه شرق شناسی روسیه ،افگین ادواردویچ برتلس است که هم عصر و زمان
ایوانف به شمار می رود .پدر اندری بر خالف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقی بماند و با حاکمیت و نظام سیاسی بلشویک
ها ،یاری و همکاری داشته باشد .ا ندری خود در سال 1926م ،چهل سال بعد از ایوانف ،در استان لیننگراد دیده به جهان
کشوده و در سال 1949م ،از انستیتوت شرق شناسی مسکو از تیزس دکـتوری خود  ،در رشته علوم فلولوژی ( علم ادبیات و
فلسفه شناسی) ،زیر عنوان " ناصر خسرو و اسماعیلیسم"  ،در سال 1958م ،دفاع نمود و ان را به پایه اکمال رساند .اندری در
واقعیت امر در قطار نخست شرق شناسان دوره شوروی سابق بود که دارای سابقه و پس منظر خیلی ها ژرف در راستای شرق
شناسی زمان امپراتوری روسیه تزاری و شرق شناسی باختر داشت .برتلس  ،مزید بر ان دارای صالحیت و ظرفیت پژوهشی در
راستای شرق شناسی جدیددوران شوروی سوسیالستی بود که انکشاف و ارتقای این فرایند در نتیجه کار برد و مطالعه اثار
پژوهشگران و دانشمندان سنتی مانند ،بارتولد برشت ،کراچکافسکا ،سیمنوف و غیره ،بود .برتلس مانند ایوانف با زبان
انگلیس اشنایــی خیلی ها خوبی داشت و عالوه بران با زبان فرانسه ،فارسی -دری ،و غربی نیز بلدیت بلندی داشت .برتلس
مانند ایوانف در دوران جنگ سرد زندگی می کرد و اثار می افرید .او شاهد ساختار نظام سیاسی سوسیالستی در بدخشان
تاجکستان بود.
برتلس نسبت به ایوانف دسترسی بهتری به اسماعیلیان بدخشان تاجکستان و دستنویس های شان داشت .در صورتی که
مناسبات ایوانف تنها در شیرازه مناسبات چتن تن رفیق و دوست نزدیک پامیری اش باقی مانده بود .برتلس در فرجام در
انستیوی شرق شناسی مسکو بکار گماشته شده (1953-79م) و من حیث پروفیسور همکار دانشگاه ملی تاجکستان( -1972
1966م) ،کار کرد و سیاحت علمی اتنوگرافی را به نواحی مختلف پامیر در سال(1959 - 1960م) ،انجام داد و حتی قیادت ان را
نیز بدوش داشت .در مراحل فرجامین دوره شوروی سویالستی ،اندری من حیث کار شناس اداره یونسکو در پاریس-1986 (،
1980م)،کار می کرد و موقف اکادمیک و پژوهش علمی اش را با کار در انستیتوی پژوهشی بین المللی شوروی در شیرازه وزارت
فرهنگ1995-1987 (،م) ،ختم کرد .بر عالوه ان برتلس کار اموزی و باز اموزی خود رابا تنی چند از اسماعیلیان بومی( کار
شناسان) ،پامیر اغا ز کرد و سیاحت علمی خود را در این منطقه از بدخشان کوهستانی تاجیکستان و افغانستان ادامه داد ،و
حتی سفر علمی خود را الی منطقه جرم بدخشان افغانستان به شمول ارامگاه ناصر خسرو ،پیگیری کرد .برتلس برخی از اثار
خود را وقف ساختار زندگی اسماعیلیان منطقه پامیر بدخشان کرده بود .داد خدایف دانشمند تاجکستان دوره شوروی سابق
در عرصه اسماعیلیسم شناسی ،کار و افریده های علمی برتلس را که زیر نام " ناصر خسرو و اسماعیلیان" ،نگاشته شده است،
از جمله بهترین کار کرد های علمی اش بحساب اورده و می گوید:
" طرز تفکر اسماعیلیسم را که از تصور و بینش افرینش خداوند و شناخت ژرف و دقیق ان به شمول تعریف و توصیف علم و
حکمت و فلسفه از دیدانداز اسماعیلیان اغاز می گردد ،و هم رسیدن به شناخت ژرف معنی و مفهوم شریعت ،طریقت،
حقیقت ،و معرفت و تصور امام شناسی که بینش و جهان بینی فکری و فلسفی انها را تشکیل دهنده است،فرایند رسیدن به
این همه ها را تنها از طریق دسترسی به اثار و افریده های برتلس ،به ویژه اثر معروف شان " ناصر خسرو اسماعیلیان" ،میسر
می داند  ،زیرا موصوف در این اثر از طریق مطالعه و پژوهش همه افریده های دست داشته ناصر خسرو سعی ورزیده است تا
کلید شناخت بینش و تفکر اسماعیلیسم را من حیث کیش و ائین عقالنی و با سابقه با مقام تاریخی اش در اختیار عالقه
مندان ،باور مندان و رهروان ناصر خسرو ،قرار دهد".
برتلس می گوید که شخصیت واقعی و تاریخی پیر ناصر خسرو ،مقام و اعتبار نگارشی اش به شمول سرایش شعر ،قصیده و
مناجات وابسته به باور های اسماعیلی که درج تاریخ و فرایند تاریخ نگاری شده است ،گویا تا حد زیادی خالف واقعیت های
عینی زندگی اش بوده است .وی می افزاید که حتی پیرامون کار کرد های ناصر خسرو  ،از غلو و شیوه عارف منشانه ،رومانتیک
و تخیل امیز تعریف و تفسیر صورت گرفته است که نقش برخی از پژوهشگران باختر زمین در ان خیلی ها برازنده است .ایوانف
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در پژوهش های اکادمیک خود ،سعی ورزیده است  ،ان همه افسانه نگاری ها و افسانه سازی های شیوه زندگی ناصر خسرو ،
تصور و بینش نادرستی که در مورد او بازتاب شده است ،همه را واضح ،معین ،دقیق و و صاف و ستره بازتاب دهد و هم
شخصیت و سیمای عینی و واقعی ناصر خسرو را با داشته های فکری و فلسفی اش را به شنونده ها ،خواننده ها ،پیروان،
عالقه مندان و دانش اموزان امروزی ناصر خسرو ،به شمول پژوهشپران دنیای خاور و باختر ،به تعبیر و تفسیر گیرد .با انهم،
شخصیت ناصر خسرو  ،انگونه که باید باشد ،هنوز هم در پژوهش های تکاپو گران اکادمیک شوروی سابق و هم دانشمندان
و جستجو گران اروپای خاوری و باختری( شرق و غرب) ،اضافه گویــی ها ،مبالغه و اغراق گویــی ها که از جانبی با نحوه زندگی
ناصر خسرو هماهنگ نیست و از سوییــی هم مطابق مکـتب فکری عقالنی و فلسفی ناصر نبوده و هرگز نخواهد بود .با انهم
همگی ،ایوانف ،برتلس و سایر پژوهگران به هر سطح و پیمانه ای که هستند  ،بودند و خواهند بود ،سعی نموده اند تا
شخصیت ناصر خسرو را من حیث سیمای عینی و  ،و اقعی زمان خود بازتاب دهند ،و لی هنوز در همه اثار و افریده های ان
زمان و امروز نیز جای برای اضافه گویــی ها ،ابهامات ،مشکوکیت ها و پرسش های ناهمگون باقی خواهد بود.
برتلس اندری ایفگینویچ  :ناصر خسرو من حیث قله شامخ فرایند گـفتمان اسماعیلیان فاطمی :اثر ایوانف در مورد ناصر ،به
ویژهزیست نامه اش ،با برخی از دشواری هاو ضد و نقیض گویــی هاکه خود ابهام افرین و دشوار فهم است ،رو برو است .اظهار
نظر ها پیرامون حیات پر بار ناصر خسرو را میتوان به سه دسته تقسیم بندی کرد:
.1حضور افسانه های شفاهی که در میان اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان و افغانستان برای سالیان متمادی قرائـتداشته اند ،
که از دید ایوانف دلچسپ تر و سود مند تر از زیست نامه واقعی و عینی اش می باشند .اما ایوانف بار مجدد در اثر بازدرست
شده اش ،در سال 1956م ،کار برد و استفاده منابع یاد شده که در بر دارنده اسطورها ،افسانه ها ،و مبالغه گویــی های مروج
در میان پیروانش اسماعیلیان بدخشانات بوده اند ،گناه نا بخشودنی دانسته و استفرده از انها را درست قلم داد نمی کند.
موصوف همه گـفته ها و سخنان یاد شده شفاهی موجود در میان مردم و توده های عظیم محیطی در راستای معرفی و
شناساندن ناصر خسرو را ،هرگز مورد قبول و مطمح نظر نمی داند و مشوره می دهد که این اظهار ها و بیانات شفاهی دست
داشته در میان مردم پیرامون ناصر خسرو باید هر چه ژرفتر و بهتر از پیش ،مورد تحقیق ،تکاپو ،و پژوهش قرار گیرد.
.2منابع اهل سنت و جماعت است که اکـثرا ناصر خسرو را دهری ،ملحد ،جادوگر ،کافر ،منکر دین ،و سرچشمه خطر برای
دین اسالم و یا هم به گونه مثبت من حیث شیخ سنی ،متصوف کار دان و درست کاردانی که تا هنوز درست شناخته نه شده
است ،بازتاب داده شده است .ایوانف بعد ها خود این منابع و سرچشمه های دست داشته های شفاهی و نگارشی را انعکاس
داده و اظهار نموده است که با انهم این گونه مؤلفه های نگارشی با وصف انکه دارای دشواری های پذیرشی بوده و بانکه
بعضن مسایل وموضوعات حقیقی به گونه وارونه و غیر عادالنه بازتاب داده شدهاند ،هنوز هم دارای اعتبار و اختیار خیلی زیاد
و قابل تقدیر و تکریم اند .
.3مرحله سوم ،زمانی است که ناصر خسرو در فراین سیاق نگارشی پژوهشگران باختر و خاور زمین ،مانند :گوارد ،بلوسیت،
سگنون ،برون ،و هیتی ،من حیث سیمای عینی و واقعی ،شاعر و سراینده معروف ابیات و ادبیات عرفامی ،سیاح چیره
دست ،دارنده حکمت و فلسفه شرق ،حکیم واال مقام شرق ،و یکی از نخبگان و بزرگان متفکر و اندیشمند زمان خود  ،دانسته
شده است .ایوانف نگارنده های و پژوهشگران باختر زمین را مورد انتقاد سالم قرار داده و اظهار می کند ،،که انها ناصر خسرو
را نه گونه رومانتیک و تخیل امیز تصویر برداری می کنند و این موضوع را خیلی ها با اهمیت برای سرزمین ایران جلوه می دهند
زیرا ایران در مورد ناصر خسرو با وصف همه کار کرد هایش نا شناخته مانده بود ،و تنها بربنیاد چند قصیده و سروده معروفش
به شمول سفر نامه اش ناصر را به شناسایــی می گرفتند .ایوانف اظهار می کند که باختری ها ناصر خسرو را از یک فرد عادی به
یک چهره و سیمای سر شناس  ،دانشمند و یکی از نخبگان زمان اش ،قرار داده اند .غربی ها ناصر خسرو را ملهم حکمت و
فلسفه شرق در میان باورمندان ،عالقه مندان و پژوهشگران دسته های ناهمگون ،معرفی کرده اند ( .ایوانف ،صفحه)3 ،
ایوانف بر این باور است که ناصر خسرو را باید از طریق محتوای شعری ،سیاق نگارش فلسفی  ،بینش و طرز تفکر خودی اش
شناخت و جایگاه اش را در برگه های تاریخ اسالم و به ویژه اسماعیلیسم ،معین کرد .ایوانف حتی مشکوک است که کـتاب"
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شش فصل" ،ناصر خسرو که بازتاب دهنده روش و بینش دعوت اسماعیلیسم است ،از ناصر خسرو نه بوده و حتی پیرامون "
کالم پیر" ،و " گهر ریز" ،نیز نظر مشابه و همگون دارد .ایوانف کیفیت شعری و ترکیب انها را نمی پذیرد و اظهار می کند که
انها همه در سطح پائین ساختاری و صنایع شعری قرار دارند و عالوه بر ان اظهار می کند که گویا ناصر خسرو پیرو ائین
اسماعیلیسم نیز  ،نخواهد باشد .ایوانف با بازتاب این همه سخنان  ،پیشتر رفته و با نگارش بیوگرافی ناصر خسرو ،ابراز عقیده
و باور می کند که چرا ناصر خسرو ،خویشتن را مروزی ،قبادیانی و بلخی ،معرفی می کند و از نام اصلی اش یادی نمی کند (.باید
دانست که ناصر خسرو در کدام شرایط زمانی زندگی می کرد؟ با چه کسانی کار می کرد؟ ایا دبیر بود یا کبیر؟ شاعر بود یا
فیلسوف؟ از بلخ بود یا از قبادیان؟ سید بود یا سادات ،انگونه که تقی زاده از او یاد می کند؟ دارای چه ائینی ای قبل از
تغیر عقیده و باور خود بود ؟ شاه بود یا گدا؟ در دربار کار میکرد و یا در درگاه؟ باید این همه شرایط را دانست و بعد می
توان پیرامون شخصیت ناصر خسرو ،قضاوت کرد و باید گـفت که ناصر نیز در کار کرد های عقیدتی ،شعری ،فلسفی و دینی
خود در واقعیت امر ،در فرایند قوی تقیه قرار داشت تا بتواند ارمان و مقدساتیــی را که در ذهن خود می پرورید ،به پایه اکمال
رساند و خوش بختانه که رساند و از این سبب است که ما امروز میتوانیم پیرامون اسماعیلیسم ،به ویژه در اسیای میانه،
سخن به میان بیاوریم .مترجم)
" ایوانف سعی می کند که ناصر خسرو را به گونه ای معرفی کند که گویا دارای استقرار و استقامت دقیق نیست ،از اصلیت
پیدایش خود اگاهی ندارد ،و با شخصت های عقالنی و فکری اسماعیلی قبل از زمان و در زمان خود  ،همتایــی کرده نمی تواند،
و همه داشته های فکری و فلسفی ناصر خسرو دارای سطح پائین فلسفی بوده در همه جا ها تکراری به میان می ایند و هر گز
روی مسایل اصلی و بنیادی فلسفی ،مکث نمی کند و از انها به گونه سطحی می گذرد .ایوانف اظهار می کند که ناصر خسرو را
نمیتوان با متبحرین و دانشمندان مانند ،ابو حاتم رازی که دارای تبحر و صالحیت باال در تیولوژی و الهیات شناسی بود و یا
مانن د حمید الدین کرمانی دارای بینش فلسفی عالی باشد ،و حتی نه هم مانند کارشناس درجه دوم ابو یعقوب سجستانی و یا
سکزی و یا سجزی ،باشد که بعضن از طرف ناصر خسرو مورد تنقید قرار می گیرد .و حتی از معلم و اموز گار خود ،المؤید فی
الدین شیرازی که با دپلوماسی دقیق خودی از وی اموخته بود ،نیز نمی تواند برابری کند ( ".ایوانف ،صفحه های )11-10
ایوانف ناصر خسرو این گونه تعریف و ستایش می کند " :شخص قوی هیکل ،روستایــی و دهاتی منش ،که این همه ویژگی ها را
با خود شامل کار کردها ،نگارش ها ،تعبیر ها و تفسیر های خود می کند و یک فضای خیلی ها ساده و عالیمی را از خود بجا
می گذارد که تمیتوان همه انها را به سادگی زدود ،و ناصر خود همواره زمخت ،خام باقی مانده و حتی در راستای بازتاب ساده
ترین مسایل عقیدتی و فلسفی در جدال و مبارزه باقی می ماند" ( ) Ibid, P.11
ناصر در دیدانداز ایوانف" حیثیت شخصیت پیشگام در نگارش و بازتاب مسایل فلسفی در سرزمین فارس نمی باشد ،در
صورتی که خود شخصیت دیگری را که در این عرصه پیشگام بوده باشد ذکر نمی کند .شیوه کاری و نگارش ناصر خسرو برای
ایوانف مطلقن غیر هنرمندانه ،مشحون ار تکراری های غیر ضروری ،بدون تبارز ایده های جدید ،و نو اوری ها ،و نبود انعکاز
اصلیت ها و فروعات ،و تنها ذکر مسایل  ،موضوعات ،اماکن و مؤلفه های ابتدایــی ،می باشد ( " .همان ،صفحه. )11 ،
" ایوانف می گوید که ،ناصر خسرو در مباحثات و مذاکرات لفظی خود با سایر افراد و یا دارنده گان عقاید و باور مانند عیسیوت
و ناصبی ها ،داخل گـفتمان دقیق و فیلسوفانه نمی شود و تنها بخاطر تبارز نظریات خود ،که تنها به خود موصوف دلپذیر
هستند انعکاس می دهد .وی می گوید تغیر و تبدیل عقیده و باور های دینی در ان زمان انقدر دشوار و مشحون از دغدغه نبود و
در ضمن ناصر خسرو با دیدن خواب خود میل پیدا می کند تا بسوی قبله برود و یا گویا کسی او را در خواب رهنمون شده
است ،در صورتی برای ناصر خسرو مانند هر فرد پخته دیگر در انزمان این حرف واضح بود که بکدام سو باید برود ،و یا هم
خود شخصی سنی بنیاد گرایــی بوده باشد که نیت حج رفتن را داشته است .و در ضمن باید گـفت همراز و نیازش در این سفر
تنها برادر و خادم اش می باشد و هم در همه این سفر طوالنی بدون سفر زاد ،این چنین سفر طوالنی را سپری می کند و در همه
جا و از همه کس دریافت یاری و همکاری می کند ،و زمانی که به مصر می رسد بعد ان ائین و کیش اسماعیلیسم را پذیرا می
شود ( .همان ،صفحه)15 ،
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ایوانف در باب پنجم اثر خود ،کار کرد های ناصر خسرو را من حیث مشنری ،داعی و حجت خراسان که در مناطق مازندران،
خراسان و بدخشان ایفای وظیفه می کند ،مورد قدر دانی قرار داده و پرسش خیلی ها مهم ای را که کنون پاسخ نیافته است ،به
میان اورده و اظهار می کند که چگونه نوانست شرایط گریز را برای خود به وجود اورد و در فرجام بدون هیچگونه دشواری به
ناحیه یمگان بدخشان افغانستان می رسد .چرا یمگان را انتخاب نموده است؟ و تا چه حدی ناصر خسرو مردمان این مناطق را
به کیش اسماعیلیسم در اورده است؟ ایا مردمان شغنان ،واخان اشکاشم و سایر مناطق مردمان بومی این سر زمین بوده اند و
یا اینکه زرفشانی ها ،سعذی ها و سایرین که دارای عملکرد مختلط عقیدتی اسالمی و زردشتی بوده اند که " ام الکـتاب" ،را نیز
با خود اورده اند؟ ایا ناصر خسرو شاه یمگان بود و یا اینکه در زندان یمگان قرار داشت؟ چرا ارامگاه اش در یمگان است و
محل باقدر و قیمت برای اهل تسنن بوده و ناصر خسرو را من حیث شخصیت اکادمیک دانسته و هر گز شیوه حج
اسماعیلیان را نیز نمی پذیرند و او را من حیث یکی از صوفی های معروف اهل بیت رسول می دانند؟ چگونه ناصر راه بسوی
قاهره را دریافت و چگونه توانست با ان همه دشواری ها مدیریت کند و چسان توانست این همه اثر و افریده های گران بها را
در محیط تنگ و تاریک یمگان به نگارش گیرد؟ ایا ناصر خسرو امکانات این را داشت تا به همه مناطق بدخشان سفر کند و
اقدام به نگارش " سفر نامه شرق" ،کند که سر زبان مردمان این مناطق است؟ چگونه و چرا ناصر مورد انزجار ،نفرت ،
توهین و تحقیر اکـثر زمام داران این مناطق شد؟ ایوانف از شخص ناصر خسرو نقل قول کرده و می نگارد " :امیر یمگان او را
نمی پذیرفت .ترک ها وی را از خراسان بیرون ساختند .نه امی ر خراسان وی را می پذیرفت و نه هم شاه سجستان ،یا شهزاده
غزنوی تبار .ونه هم امیر منطقه ختن با او میانه خوبی داشت ( ".اثر ویراستار شده ایوانف ،ناصر خسرو و اسماعیلیسم ،که
ایوانف مراجعه به اثر " فلسفه مشرق" که شاید توسط دانش اموزش " گهرریز" ،زیر عنوان سفر ناصر خسرو در بدخشان به
نگارش گرفته شده است ،مشوره می دهد).
چرا ناصر خسرو در میان اکـثر تاریخ نگاران عرب ،به شمول دسته مستعلی ،من حیث کار شناس دوره فاطمیان شناخته نه
نمی شود  ،به سبب اینکه ناصر خسرو خود در بدخشان حیات بسر می برد که اسماعیلیان نزاری فعالیت داشتند و هم تنها به
زبان فارسی می نوشت و موضوع هویت خودی را من حیث یک عجم و نه عرب ،مورد تقدیر و قدسیت قرار می داد .از این
سبب ،با مخالفت های بیشتری از جوانب یاد شده  ،رو برو می شد .ایوانف می گوید در هیچ یکی از اثار و افریده های
فاطمییان واژه حجت ذکر نه شده است و یا اگر هم حجتانی بوده اند ،در قاهره زندگی نموده اند و یا بیرون از ان .ایوانف از
این لقب انکار نمی کند و در بسا از منابع اسماعیلی نیز از ان تذکر به عمل امده است .مثلن در اثر قاضی نعمتن" اساس
التاویل" ،ایوانف می گوید که او یقین ندارد که این گونه شخصیت ها در قاهره و یا ایالت ان به نام های حجت ،داعی و یا
داعی الداعات ،یاد می شدند و چرا ناصر خسرو ،شخصی و فردی که جدیدن به طریقه و کیش اسماعیلی گروید و به زود ترین
فرصت شخصیت قابل قدر در دیدانداز رهبران و امامت قرار قرا گرفت و به این چنین منطقه دور افتاده مانند خراسان و یا
ویژتن بدخشان ،برای انجام این چنین رسالت سترگ ،فرستاده می شود .وی می افزاید که ناصر خسرو در اثار همه ان واژه ها و
نظام واژه هایــی را که ذکر می کند ،کمتر در ادبیات اسماعیلی دوره فاطمیان جا داشته و بیشتر در میان اهل سنت و جماعت
مروج بوده و ناصر خسرو تنها انها را به زبان فازسی -دری نگاشته است مانند :زاد ،خان ،گشایش ،سفر نامه ،خدمت،
فردوس ،جنت ،برزخ ،دوزخ ،و غیره می باشند .ایوانف اثر ناصر خسرو " ،وجه دین" ،را نمونه مثال گرفته و می گوید که
این اثر به سبک و شیوه فاطمی نوشته شده است و حیثیت کـتاب اموزشی دعوت را دارد که از زبان عربی ترجمه شده  ،و یا
بهتر گـفته شود از اثر قاضی نعما ن دعائم االسالم ،یا اساس التاویل  ،که توسط جعفر بن منصور الیمن نوشته شده  ،گرفته
شده و دارای اشتباهات و نارسایــی های بی شمار بوده و نیازمند ویرایش دوباره است.
اندری برتلس اثرش را یازده سال بعد از ایوانف زیر نام " ناصر خسرو و اسماعیلیان" ،نوشت .وی همه داشته های فکری
ایوانف را به شمول اثر  258برگه ای اش در مورد ناصر خسرو و اسماعیلیسم مورد مطالعه و غور قرار داده و بعد مونوگرافش اش
را زیر عنوان مشابه نوشت .اثر یاد شده در حقیقت حیثیت پاسخ میتود شناسانه و ایدیولوژی گرایانه در برابر اثر ایوانف ،
ناصر خسرو و اسماعیلیسم را دارد .متن یاد شده در سراسر سیاق اش حامل فرایند تقدیر ،تمجید و انتقاد از شخصیت ایوانف
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می باشد .در این جا سعی خواهیم ورزید تا در قدم نخست ایوانف را از دیدانداز برتلس به معرفی نشینیم و بعد کار کرد ها ،
نوشته ها ،شخصیت و بینش فلسفی ناصر خسرو را از دیدانداز برتلس به برسی می شینیم .بر تلس در مورد نقش ناصر خسرو
من حیث دانشمند در گسترش ائین و کیش اسماعیلیسم  ،نه تنها در بدخشان بلکه در سراسر اسیای مرکزی به شمول شرق
دور ،سخن می گوید .برتلس بر خالف ایوانف اثرش را پیرامون کار کرد های ناصر خسرو  ،زیست نامه و مواریث عقیدتی اش را
در  148صفحه محدود می سازد .موصوف قبل از انکه در مورد زیست نامه ناصر خسرو سخنی به میان اورد ،در قدم نخست
نظریات ،داشته ها و بینش اسماعیلیان اسیای میانه به شمول برداشت های شان را اغاز می کند .وی در مورد تاریخ عقیدتی،
سیاسی و اجتماعی مردمان اسیای میانه سخن می گوید و بعد روش و مردانگی مردمان سرزمین اسیای میانه به تعریف و توصیف
می نشیند و بعد اضافه می کند ،باوصف انکه دین اسالم را مردمان این مناطق جغرافیای سیاسی پذیرفتند ،اما داشته های
فرهنگی ،زبان ،ادبیات و تهذیب ماندگار خراسان زمین را هنوز نگهداشته اند و از ان در احیای باور های مذهبی شان ،استفاده
معقول و درست می کنند .وی در ضمن پیرامون ماهیت فرهنگ کـثرت گرای مردمان این سرزمین که راه ابریشم حیثیت
کریدور رشد و انکشاف ان را داشته است ،به ستایش می نشیند .برتلس در مورد فراز و فرود تاریخ و کار کرد های اسماعیلیان
اسیای میانه در سده های گذشته حرف هایــی را به میان می اورد و دوشواری هایــی را که این مردمان در شیرازه عقیدتی و باور
های مذهبی شان متحمل شده اند ،بر مال می سازد .برتلس اعتراف می کند که بسا از کار های علمی ،پژوهشی و تاریخی که
پیرامون اسماعیلیان اسیای میانه افریده شده اند ،مدیون کار کرد ها و زحمات فراوان ایوانف می باشند .در صمن روابط نزدیک
کاری و پژوهشی ایوانف را با سایر شخصیت های محیط اکادمیک مردمان اسیای میانه می ستاید و بعد به گونه فوری برخی از
مسایل را پیرامون کاستی های کاری و پژوهشی اش را اغاز گر می شود ،و اظهار می کند همه نوشته هایش از مناسبات با افراد
محیط پیرامونش  ،یعنی اسماعیلیان اسیای مرکزی ،دوستان ،مشاورین  ،همکاران و یاران متاثر است.
باید گـفت که در مورد شخصیت و مناسبات فردی و اکادمیک برتلس انقدر که الزم باشد معلومات و شناسایــیها در اختیار
نیست ،چه در کشورهای شرقی و چه دنیای غرب .اندری فرزند یکی از معروفترین شرقشناسان روسی ،افگینی ادوارویچ
برتلس میباشد که از جمله معاصران ایوانف بود و بر خالف ایوانف تصمیم گرفت در روسیه باقی ماند و با نظام و حکومت
بلشویکها به همکاری اغازگر شد .اندری خود در سال ١٩٢٦م ،.چهل سال بعد از ایوانف در استان لیننگراد به دنیا امد .در
سال ١٩٤٩م ،.از انستیتوت خاورشناسی استان لیننگراد از پایان نامه خویش منحیث کاندیدعلوم فلولوژی که پیرامون
"ناصرخسرو و اسماعیلیسم" ،گزارش شده بود ،در سال ١٩٤٨م ،.دفاع نمود .برتلس در واقعیت امر مربوط به نسل نخستین
خاورشناسان شوروی سابق به حساب میرود .مزید بر ان دارای حس قوی پویایــی در راستای ادبیات جهان و خاورشناسی غربی
و ادبیات اشرافیت اروپایــی دست خیلیها باالیــی داشت .مزید بر ان در همکاری با شخصیتهای فرهنگی و خاورشناس ،بارتولد
و کرچکافسکی ،برتلس ،سیمنوف ،و دیگران ّ
سنت خاورشناسی دوره شوروی را به وجه احسن انکشاف دادند .برتلس مانند
ایوانف ،زبانهای انگلیسی و فرانسوی را خوب میدانست ،تکلم میکرد ،مینوشت و خوب میخواند .مزید بر ان به زبانهای
عربی و فارسی -دری نیز گـفتمان مناسب داشتند .ایوانف و برتلس در حقیت در زمان جنگ سرد بسر میبردند .وی شاهد
ساختار اداریائ سیستم شوروی در جمهوری تاجیکستان بود .عالوه بر ان از شیوههای کاری شوروی در تاجکستان که به گونه
نمایشی بخاطر بازتاب نمونهای این منطق منحیث جمهوری سوسیالستی از راه رشد غیرسرمایهداری تنظیم و ترتیب گردیده
بود ،رنج میبرد و میل داشت همه امور را باید مطابق واقعیتهای عینی ان جوامع به مشاهده مینشست( .مایر .و .اسالم و
کلونیالیسم در اسیای میانه ،دیـدانداز غربنگری در اسیای میانه ،روتلیج٢٠٠٢ ،م .).برتلس و ایوانف هر دو به گونه خیلیها
ساده به دست نویسها و اثار دستنویسشده در بدخشان دسترسی قابل مالحظهای داشتند .ایوانف تنها از طریق چند تن از
دوستان خود رابطه را با بدخشانیها برقرار نمود ،اما برتلس بعد از فراغت و اکمال پایاننامه اموزشیاش ،در انستیتوت
خاورشناسی مسکو توظیف گردید ،و در ان محیط در میان سالهای ١٩۵٣ - ١٩٧٩م،.من حیث پروفیسور همکار در
دانشگاه دولتی تاجیکستان ،در خالل سالهای ١٩٦٦-١٩٧٢م ،.ایفای وظیفه میکرد و سیاحتهای علمی تبارشناسی را به
مناطق پامیرزمین در سالهای ١٩۵٩ -١٩٦٠م ،.سازماندهی میکرد و هم منحیث کارشناس و برنامهریز اداره یونسکو در شهر
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پاریس در خالل سالهای ١٩٨٠ -١٩٨٦م ، .ایفای وظیفه نموده است .برتلس در ساحات مختلف دیگر نیز با اداره و حاکمیت
شوروی سابق همکاری داشته و مناطق بدخشان افغانستان ،به ویژه ولسوالی جرم بدخشان نیز ،سفر نموده و از ارامگاه
ناصرخسرو نیز دیدن نموده است .ایوانف درهمه نوشتههای خویش تالش ورزیده است تا ناصرخسرو را به گونه دقیق مورد
مطالعه قرار دهـد و بعد ان مقام و شخصیت معنوی و علمی و فلسفی او را در میان اسماعیلیان و سایر انسانهایــی که در میان
شان حیات بسر میبرند ،معرفی کند و هم درحقیقت سعی می ورزید تا از نواوریها ،نظریات و بینش عقالنی ناصرخسرو و هم
اثر و افریدههایش که باعث تنویر ذهنیت نه تنها اسماعیلیان بلکه سایر باورمندان و پژوهشگران گردیده است ،به معرفی گیرد و
زندگی و عالیق شخصی خود را وقف اینگونه بررسیها سازد .در ضمن ایوانف اضافه میکند ،که ناصرخسرو سخت سعی
ورزیده است تا از پیشینیان خود کمتر تقلید کند و مسایل مطروحه انها را رونویسی کند ،از فلسفه و منطق شخصی و برداشت-
های تاریخ ی خویش استفاده نموده و در تنویر اذهان عامه نقش خیلیها بلند تاریخی را به بازی مینشیند .حتی ایوانف به این
باور است که شاید ناصرخسرو از جمله شخصیتهای تاریخی است که برای نخستین بار فلسفهنگاری و فلسفهشناسی را در
ذهنیت سایر پژوهشگران معاصران خود ،تزریق میکند و انها را بسوی باطنیت و گرایش معنوی مورد تشویق و ترغیب قلمی
قرار میدهد .ایوانف با ترجمه یکی از قصاید ناصرخسرو از زبان فارسی  -دری به زبان انگلیسی و روسی ،نشاندهنده حاکمیت
دقیق وی بر زبان فارسی و افکار فلسفی ناصرخسرو میباشد .وی میافـزاید" :پژوهشها و کاوشهای فلسفی ،علمی و اخالقی
ناصرخسرو ،نشاندهنده کارکردهای فردی خودی او میباشد .وی در همه گـفتمانها خیلیها طوالنی سخن میراند و بحث و
فحص مینماید .وی به مسایل مطروحه عادی و فارغ از بینش منطقی وقعی نمیگذارد و همواره میل دارد خویشتن را با نظریات
فلسفی و عقالنیاش در ژرفای گـفتمانها به مشاهده نشیند .ناصر ،همواره پیرامون عقل کل ،نفس کل ،هیوال ،اختیار ،جبر،
صالحیت ،دانش ،بینش و گرایش انسانی و جمعگرایانه ،سخن گـفته و در مورد جبر ،اختیار ،تقدیر ،تدبیر نیز به بحث می-
نشیند .حتی بعضن بدون در نظرداشت فهم دقیق از بینش افرینش افریدگار خویش را مورد پرس و پاس قرار میدهـد و این البته
نشاندهنده بیاعتنایــی او نیست ،بلکه نشاندهنده ژرفای عالقه و دلچسپـیاش به مسایل مطروحه است .همه نوشتهها و
افرینش ادبی ،علمی و فلسفیاش همواره منحیث مواد خیلیها بلند اموزشی به میان امده و شکل کـتب فلسفی را به خود گرفته
است( ".ایوانف ،ص) ٣٣ .
ّ
ایوانف ،در قسمت پنجم اثر خویش در مورد کارکردهای مسیونری "مشنری ،مبلغ" ،ناصرخسرو در مناطق مازندران ،خراسان،
و مناطق مختلف بدخشان ،سخن میگوید ،ناصر پرسش خیلی اهم غیرقابل پاسخ را مطرح میسازد که در بسا اثار و افریدههای
بعدی اسماعیلیان ،مانند (اساسالتاویل ،قاضی نعمان نیز مطرح شده است .ایوانف میخواهد بپرسد که چرا ،با وصف انهمه
حجتان ،داعیان ،و ّ
ّ
مبلغان ،ناصر منحیث یک شخصیت جداگانه و بدون اندوختههای گذشته از تاریخ و فرایند کاری
شخصیتهای علمی و اکادمیک اسماعیلی که جدیدن به کیش و ائین اسماعیلی رو اورده است ،به سطح خیلیها عالی و
کامگاری های بیبدیل در مدت زمان کوتاه ،دست یازیده است .ایوانف اظهار میدارد که ناصرخسرو شاید در شیوه های
نگارشی خود ،در مسایل ابراز بینش و نظریات خویش از طریق زبان و یا هم اشعار و سرودههای ناصر به شمول قصاید شان،
تا حدی دلتنگکننده باشند و سالست درستی نداشته باشند ولی تصور و تفکر شان مطابق زمان و مکان بوده و همواره پیرامون
فلسفه زندگی ،حیات و ممات ،دانش و بینش ،ازل و ابد و غیره سخن میراند و شاید هم تا حدی انگونه هنری کاربن میگوید،
ناصرخسرو میتواند همه کاره باشد ولی باید گـفت که ناصر خسرو شخصت و نویسنده خستهکننده نیست .به مرور زمان
مادامی که برتلس ،با نوشتهها و اثار مخالفین بینش اسماعیلیسم ،از قبیل ابن رزام" ،کـتابی در ّرد اسماعیلیه" ،اثر تبن ندیم،
"فهرستی پیرامون تاریخ بغدادی" ،ابو معال" ،بنیاناالدیان ،نظام الملک" ،سیاست نامه" ،شهرستانی" ،الفرقالبینالفرق"،
و سایرین که بینش و تاریخ و کارکردهای اسماعیلیسم به بینشها و تصورات ممکنه و غیرممکنه بازتاب یافته است ،اشنا میشود
که در ان نامهای مانند ،شعوبیه ،مزدکیهُ ،مغیسمُ ،مغ پرستان ،کافر ،الحادیون ،ذندیقیه ،قرمطیه ،و غیره به انها داده می
شود ،تصورات خودیاش را بر بنیاد حقایق و وقایع و نگارشهای ضد و نقیض یاد شده انعکاس میدهد .وی عالوه بر ان
خاورشناسان غربی ،مانند" ،کاره"" ،بالکت"" ،گوارد" ،و غیره را بخاطر حمایت شان از نگارشهای غیرمسئوالنه افراد شده و
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بینش ضد اسماعیلیسمبودن شان را به باد مالمتی گرفته و انها را در قطار شرکای جرم در نوشتارهای ضد اسماعیلی میداند.حتی
برخی از این خاورشناسان غربی بدون در نظرداشت تحقیق و پژوهش دقیق در زمینه ،اسماعیلیسم را منبع اضداد با گرایش
اسالمی دانسته و انرا زاده بینش فرسیان و پارسان دانسته و یک جنبش انقالبی و ضد اصول عقیدتی میدانند .برتلس کمی هم
پیشتر رفته و ایوانف را مالمت می کند مبنی بر اینکه وی اسماعیلیسم را یک پدیده ضد عرب ،ضد نشنلیسم و ملتگرایــی
تنگنظریانه ترکیسم و بهتر گـفته شود پانترکیسم معرفی میکند .ایوانف میگوید ،اگر خواسته باشیم تا در خدمت اختیار و
صالحیت یزدانی باشیم ،در انصورت باید مانند ناصرخسرو از مقام شامخ و عالی معنویتی که انسان را بار مجدد با اصل پیدایش
او ارتباط میدهد ،برخوردار بود و هر کسی به گونه عادی نمیتواند از این چنین جایگاه برخوردار باشد .بلکه باید در شمار و
قطار مردمان ویژه از هر نقظه نظر باشد .و انهایــی که دارای حمایت ویژه یزدانیبودن در راستای خدمت انسان و کافه بشریت و
انها شخصیتها و دسته مرمانی بودند که به نام "اهل تائیـد" ،یاد میشوند و کسانی هستند که مقام شان از فالسفه و سایر
دانشمندان ،شامخ تر و بااعتبارتر است .برتلس مسایل ناصر را از طریق سیاق اشعار و قصیدهاش مورد بررسی قرار داده و می-
گو ید که شخصیت وی باالتر از فالسفه ،دانشمندان ،عرفا ،افالطون و سایرین بوده و زمانی خواهد رسید که همچو افراد و
اشخاص در برابر ارامگاه ناصر خواهند ایستاد و اشک افشانی خواهند کرد زیرا وی دارای چنین اثر ژرفافرینی در میان همه
انسانهای محیط پیرامون خود میباشد .او میگوید ،این گونه ادعای ناصرخسرو بخاطر این بوده است که وی به خانواده بزرگ
تاریخی که حضرت محمد(ص) ،در قیادت ان قرار داشت و اهل بیت ان حضرت این همه نیکی و محسنات را ادامه دادند،
منسوب است .ناصرخسرو معتقد است و عملن نشان داد که وی در راستای علم و حکمت حرکت میکند ،و دارای نه تنها دانش
است بلکه باالتر از ان دارای جهانبینی و دیدانداز گسترده و بینش عقالنی است که میتواند از ان در امر شناخت ذات سبحانه
و تعالی از طریق دانش و اموزش معلم صادق ،برسد و میگوید که چون علم در ذات خود از سوی خداوند و افراد و شخصیتها
دارای این علم و دانش به ویژه علم ل ّـدنی ،که از سوی خداوند است ،دانستناش فرایندی است که انسان را در راستای قربت
به روح عالی و ماندگار یزدانی رهنمون میشود( .برتلس ،ص .)٢٢٩ ،.برتلس میگوید که ،ناصرخسرو دارای علم و حکمت
جداگانه بود ،و این دانش در نتیجه شناخت روح القدس و روح الیقین ،کمایــی گردید ،در صورتی علم و دانش فلسفی در
نتیجه مراجعه به دانش افرینش به میان میاید ،در صورتی که با وصف این همه سخنها ،هنوز ناصرخسرو در تقسیمبندی
حکمتها و دانش معمل دچار پریشانی و تکلیف است .او میگوید برای وی همه دانشها در حقیقت دارای منبع واحد هستند،
و تنها در سطح و نحوههای کاربردی شان ناهمگون هستند .برخیها ،به ویژه داکـتر سرفراز نیازوف کار شناس دانشگاه تورنتوی
کانادا ،به این باور است که ایوانف در فرایند پژوهش خویش پیرامون بازتاب نکات اساسی کارکردهای تاریخی و فلسفی
ناصرخسرو ،ناکام مانده است .وی اضافه میکند و هم استداللش این است که ایوانف انچه را که هنری کاربن در نوشتههایش
ناصرخسرو را معرفی نموده است ،ایوانف حتی انها را نیز در نظر نگرفته و اظهار میدارد که اثار و افریدههای ناصر در یک حلقه
بزرگ عالقهمندان و خوانندگان در یک دایره بزرگ و قابل تمجید قرار ندارد .برتلس در همه نوشتههای خویش نه تنها روی
داشتههای فکری ،فلسفی و عقیدتی ناصرخسرو اتکا میکند ،بلکه همه مواریث فرهنگی ،ادبی ،عقیدتی و فلسفی او را به شمول
اصول بنیادین عقیده و باور شیوههای کاری و شناخت ژرف امور اجتماعی ان زمان به شمول امور ایدیولوژیک ،به گونه عادالنه
مکث مینماید و خواننده را با ابعاد ناهمگون بینش و تصور ناصرخسرو در راستای عرصههای مختلف زندگی ،اشنا میسازد.
برتلس روی همه پرسشهایــی که ایوانف مطرح میکند ،سخن گـفته و داشتههای فکریاش را بازتاب میدهد .وی زیستنامه
ناصرخسرو ،حالت و چگونگی وضعیت زندگی ،روش و شیوههای کاری و شخصی ،شیرازههای اخالقیای که ناصر در ان حیات
بسر میبرد ،افکار و بینش ناصرخسرو ،زبان و ادبیات ناصرخسرو ،و طرز تفکر منطقی و عقالنی ناصرخسرو را مورد پویایــی
دقیق و ژرف قرار داده و در مورد ان از تحلیل و تجزیه خودی استفاده میکند .همزمان به ان برتلس در مورد نیاز حتمی انسان
به دنیای جسمانی ،اصول اموزش و دانش ،وحدت شیوههای استراتیژیک دانش و بینش ،فرایند دعوت اسماعیلی ،منحیث
ائیننامه عقالنی زیست اجتماعی و وسیله پیشرفت ،ترقی و تعالی عالم انسانی ،سخنهای فراوانی دارد که هر خواننده و
شنونده را با عالمی از تفکرات ژرف عقالنی و عقیدتی همنوا می سازد .در صورتی که ایوانف انچه را که برتلس در مورد ناصر می-
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گوید ،به ویژه در مورد بینش ناصرخسرو به اصطالح برتلس ،بینش اقتصاد سیاسی او در راه پیشرفت دنیا بسوی تمدن جدید و
مدرن ،کمتر مورد بحث و ارزیابی قرار میدهد.
برتلس میگوید ،کمتر کسی را در دنیا میتوان یافت که مانند ناصرخسرو ،قهر ،غضب ،نگرانی ،تشویش و زشتگویــی را در
برابر بیعدالتیهای عقیدتی ،اجتماعی و انسانیای که از سوی حاکمان ظالم بر مردم و باورمندان روا داشته است ،بازتاب نموده
باشد و حتی انقدر به غضب میاید که برخیها را حیوانها ،ستوران و غیره یاد میکند و میفرماید که انها چگونه روح انسانی را از
دست دادهاند و بسوی تقویه و استحکام روح حیوانی روانه هستند .باید گـفت که ایوانف و برتلس ،هردوی شان منحیث
پژوهشگران برونمرزی و تا حدی بیگانه با مسایل فرهنگی اسماعیلی و نبود شرایط رفتوامـد در میان اسماعیلیان انگونه که الزم
باشد ،توانستهاند دریچه خیلیها بزرگی را برای عالقهمنـدان و خوانندگان اثار و افریده های ناصرخسرو به شمول تاریخ و ادبیات
اسماعیلیسم ،گشودهاند و تا امروز کارکردهای شان در میان همگان منحیث منابع دست اول شناخته شـدهاند .هر دو دانشمند
اعتراف نمودهاند که کارکردهای پژوهشی شان در مورد ناصرخسرو و اسماعیلیسم منحیث ّ
سنت و عقیده عقالنی در اسیای
میانه ،بکرترین و تاب ترین کارها نبوده بلکه مطابق امکانات دست داشته میتوانند مسیرکشا باشند .برای پژوهشها و کارکرد
های مؤثر بعدی مطابق به شرایط واقعی زمان و مکان و انکشاف شیرازه پژوهشهای علمی و تاریخی در میان این جمعیت
تاریخی و پربار از دیدگاه دانش و فرهنگ غنامند علمی و تحقیقی( .سرفراز نیازوف ،ناصرخسرو ،دیروز ،امروز و فردا .سایت
انستیتوت لندن  -انگلستان)
ایوانف در نوشته هایش ،یمگان را که ناصر خسرو در ان حیات بسر برده و به کار کرد های پژوهشی و نگارشی مصروف بوده
است ،بهای کم داده و انقدر به ستایش نمی نشیند ،اما برتلس برخالف ایوانف مکان کاری ناصر خسرو را به قصر ها و دژها
تعبیر و تفسیر نموده و یمگان را به فردوس برین و مکان شاهانه و دبیرانه تشبیه می کند  ،انگونه که قزوینی در داستان
کوچک اش در مورد ناصر خسرو یمگان را محل شاهی ،دارای باغستان ها ،قصر ها ،خدمه ها  ،نوکران و ناصر خسرو را شاه
ان مکان می داند .بدون تردید هدف اش بیشتر مقام معنوی ناصر خسرو باشد که این گونه به ستایش گرفته است ،و اثارش را
به قصر ها ،و بینش و افکارش را به باغستان ها ،و پیروان و عالقه مندانش را به خدمه و نوکر و چاکر ،تشبیه کرده است.
برتلس ناصر خسرو را تنها در شیرازه نگارشی ،ساختار شعری ،فلسفی و عقیدتی مورد برسی قرار نمی دهد بلکه بیشتر
شخصیت اش در سیاق و محتوای نگارشی مخالفین و موافقین مورد بررسی ژرف و بدون دغدغه قرار میدهد و ناصر خسرو را من
حیث یک شخصیت کـثیر البعاد حماسه افرین معرفی می کند .برتلس عال رغم ایوانف ،تصدیق می کند که ناصر خسرو حجت
بود و لی ناصر خسرو به این مقان در مصر نه رسیده بود بلکه بعد انکه به زادگاهش بلخ برگشت و بعد از کار کرد های خستگی
ناپذیر و پیشبرد رسالت دعوت و بلیغ در مناطق بلخ ،مازندران ،نیشاپور ،ختن و سیستان ،این مقام عالی را کمایــی نموده در
در ذهنیت  ،بینش و دیدانداز همگان ،به ویژه عالقه مندان و شخصیت های فرهنگی و عقیدتی ،به یک تصویر سترگ تبدیل
شد .و این لقب و عنوان را از طریق نهاد علمی و عقیدتی " دارالعلم" ،که من حیث مرکز تبلیغ و ترویج باور های حاکمیت
فاطمی و اسماعیلیسم اجرای وظیفه می کرد ،کمایــی نمود.
برتلس می گوید ،یکی دیگر از نارسایــی های نگارشی ایوانف نداشت معلومات کافی پیرامون کار کرد های عقیدتی ،تبلیغاتی،
سیاسی و دین داعی ها ،حجت ها ،مشنری ها ،ماذونان و مستجبان ،زمان فاظمیان و به ویژه دوران پیر ناصر خسرو  ،در
اسیای مرکزی است .وی می گوید انجام این گونه مسؤلیت و رسالت که دعوا نامیده اند ،ناصر خسرو ان را بسر رسانده
است ،تنها شخصیت هایــی از عهده ان بر امده می توانند که دارای نیروی پشتیبان و حمایتی یزدانی باشند که اکـثر انها را " اهل
تائید" ،می نامند .و این ها اشخاصی بوده اند که مقام شان باالتر و واالتر از دانشمندان  ،فالسفه و تیوریسن ها ،است .برتلس
برای ثبوت این ادعا سروده ای را از دیوان ناصر خسرو اقتباس و بعد تفسیر و تشریح می کند که گویا ناصر خسرو در ان اظهار
کرده است و می گوید که  ":فالسفه و دانشمندان مانند افالطون در پیشروی ارامگاه ناصر خشرو اشک خواهند ریخت ،و
دیگران ادعیه هایــی را برای ماندگار بودن روح و روان ناصر خسرو  ،نثار خواهند کرد " ،او می گوید که ناصر خسرو خود
گـفته است که دانش و علم ،به ویژه علم " لدنی" ،و خداداد از سوی افریدگار عالمیان به برخی ها من محیث موهبت الهی
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نصیب می شود و تدریس ،تطبیق و تکمیل ان توسط اهل تائید در واقعیت امر برگشت فرجامین و هدفمند بسوی ان روح و
روان خداوندی است که انسان من حیث بهترین افرینش و کافه بشریت در کلیت امر  ،از ان برخوردار گردیده است.
برتلس می گوید ناصر خسرو علم و دانش ویژه " روح القدس" ،یا " روح الیقین" ،را می گستراند و به تعلیم و اموزش می گرفت
 .در دیدانداز ناصر خسرو گونه های ناهمگون دانش ،علم و حکمت ،دارای اصول حیثیت واحد هستند اما درجات ،کار برد
انها و استفاده گیری ها از ان ها ناهمگون و بوقلمون است .باید گـفت که همه دانش ها از یک منبع سرچشمه می گیرند و در
خدمت هدف واحد که شناخت تصور افرینش کائنات و خدمت گزاری به انسان این کره خاکی است ،را در بر دارنده است،
قرار باید گیرند.
برتلس می گوید که ،ناصر خسرو دانش و علم و حکمت را این گونه تعریف و تشریح می کند  :علم و فهم حقیقی ان است که
اشیا و مؤلفه ها و پدید های مادی و اشیایــی و معنوی را با اصلیت و منبع پیدایش انها را به شناخت واقعی و عقالنی گیرد .و
می افزاید که عقل و خرد انسان "،جوهر بسیط" ،وسیله است که انسان به وسیله ان مسایل مادی و معنوی را مطابق
ظرفیت عقالنی اش به شناخت می نشیند .موجودیت جسم برای حفاظت روح است و نه برای ایجاد دشواری و رنج برای روح.
با وصف ان که عقل انسانی باالتر از همه چیز است اما در فرجام در زیر صالحیت و اختیار یزدانی است ،و افریدگار بر همه
عقول محیط است .عقل و خرد انسانی با وصف داشتن این چنین مقام شامخ ،هر گز نخواهد توانست افریدگار خود را تفسیر،
تعبیر و تشریح کند و یا در مورد حضور و عدم حضور اش سخن بر زبان راند .یعنی خداوند فرا فکری و فرا عقلی است .انها یــی
که دارندگان علم و فهم و درک بیشتر اند ،نزدیکـتر و قرین تر به افریدگار خود هستند.
اثار و نگارش های اندری برت لس در واقعیت امر پیرامون سیاق و محتوای اثر ایوانف " ناصر خسرو و اسماعیلیسم " ،می
چرخد و نه اینکه مختص به ناصر خسرو باشد .برتلس در اثرش سعی ورزیده است روی همه پرسش هایــی کار کند که ایوانف
در اثرش مطرح نموده است .به شمول زیست نامه ناصر خسرو  ،موقعیت و چگونگی حال و احوال ،روش ها ،شیوه ها ،
برخورد ها  ،برداشت ها ،افکار ،جهان بینی و دیدانداز فلسفی ،زبان کار بردی ،شخصیت فردی و علمی ،ماهیت کاری و
خدمتگزاری های تاریخی  ،علمی  ،فلسفی ،و مقام و موقف زمانی و تاریخی ناصر خسرو .برتلس پیرامون ضرورت و نیازمندی
انسان به زندگی مادی و معنوی ،دنیایــی ،اهمیت وحدت علوم و دانش ها ،اموزش متداوم ،و سایر مسایل را که شیرازه و
نظام اموزشی خلفا و امامان فاطمی را تشکیل دهنده است ،توضیح داده و مورد تمجید و تقدیر قرار می دهد.
برتلس بر خالف ایوانف که خیلی ها ساده  ،بدون تعمق و ژرفنگری همه داشته های تاریخ فاطمیان را بازتاب دادهاست،،
زمان کاری و دعوت خلفای فاطمی و اسماعیلیسم را من حیث جنبش فراگیر عقیدتی و فلسفی مورد تقدیر و تکریم قرار داده و ان
را رنسانس ان دوران می نامد.
" برتلس می گوید ایوانف در راستای معرفی ناصر خسرو و دکـترین اسماعیلیسم با ناکامی روبرو شده و همه مسایل انزمان ناصر
و شخصیت فردی او را بدون در نظرداشت تحلیل و تجزیه محیط پیرامونی که ناصر خسرو و دکـترین اسماعیلیم در ان قرار
داشت و بسوی رشد و انکشاف عقالنی ژرف می رفت ،به نگارش و پژوهش گرفته است .برتلس می گوید اسماعیلیسم تنها ائین
و کیش عقیدتی نیست ،بلکه گـفتمان سیاسی و ایدیولوژیک در سطح مهارت های جهانی است .و ناصر خسرو تنها دانمشند،
سیاح،داعی ،شاعر و فیلسوف نیست ،بلکه وی چهره و شخصیت سیاسی ،فلسفی و عقیدتی جنبش جهانشومل اسماعیلیسم
من حیث دکـترین انسان ساالر و زندگی ساز است .برتلس مانند داکـتر الیس هینسبرگر ،ناصر خسرو را انسانی می داند که
زندگی هدفمندی را سپری نموده و شصخیتی بوده است که بر مبنای مرور گذشته اش ،اینده خود را تعیین و در ان دگرگونی
های شگرفی را به وجود اورده است .او می گوید که شخصیت ناصر باالتر و بیشتر و عالی تر از ان است که ایوانف او را ترسیم
نموده است .او کسی بوده است که با همه فراز و فرود ابعاد زندگی اش سازش نموده و هرگز تسلیم نه شده است " ( دادی
خدایف ،،عابد ،ص)71 ،
نقش علمی و فلسفی داعیان اسماعیلی خراسان در گسترش بینش نو افالطونیسم و اسماعیلیسم :پیشرفت میراث فرهنگی دنیای
قدیم تا پایان قرن سوم /نهم در دسترس مسلمانان قرار گرفته بود .این امر از نهضت بزرگ ترجمه متون بیشمار حکمت یونانی
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به زبان عربی منتج شد .اثار افالطون و ارسطو( ،ارسطوطالیس) ،جالینوس ،بطلیموس و بسیاری دیگر از حکیمان و فرزانگان
یونانی نخست عمدتن به وسیله دانشمندان مسیحی بینالنهرین و شام به زبانهای سریانی و ارامی ترجمه شد ،و انان سپس
همان مواد را به زبان عربی ترجمه نمودند .این نهضت ترجمه ،پس از کوششهای پراکندهای که در دوره بنی امیه صورت
گرفت ،رسمن زیر حمایت و نظارت خلفای اولیه عباسی ،به ویژه خلیفه مامون ( ٨١٣-٨٣٣م١٩٨-٢١٨ /.ھ .ق ).درامد و وی
در کاخ خود در بغـداد بیتالحکمه را بنیان گذاشت و کـتابخانهای داشت و کار ترجمه در انجا به وسیله گروهی از دانشمندان به
طور منظم و درست صورت میگرفت .به هر تقدیر ،اکنون مسلمانان از نزدیک نه تنها با شاخههای مختلف علوم یونانی ،مانند
طب ،علوم طبیعی ،ریاضیات و نجوم اشنا شدند ،بلکه با منطق و مابعـدالطبیعه اشنایــی یافتند ،و تاثیرات فرهنگ یونانی را به
علوم اسالمی و دیگر سنن دانشی منتقل ساختند .در فلسفه ،در کنار اثار استادان بزرگ یونانی ،نوشتههای مؤلفان مکـتب
موسوم به نوافالطونی نیز با تفسیرهایــی از قرن سوم /نهم به بعد به عربی ترجمه شد .این اثار و نوشته های نوافالطونی عربی
اثری زاینده بر تکامل فلسفه اسالمی بطور کلی و بر اندیشه اسماعیلی دوره فاطمی به گونه اخص داشت .نوافالطونگرایــی،
واژهای که تاریخدانان جدید فلسفه سکه زدهاند بر مکـتبی اطالق میشود که به وسیله پلوتینوس (فت ٢٧٠م ).که در نزد
مسلمانان با شیخالیونانی معروف بود ،تاسیس شد .وی فلسفه افالطون را به طرزی که از اصالت بر خوردار بود ،از نو تدوین
کرد .فلسفه نوافالطونی پس از انکه عـدهای از شاگردان پلوتینوس مطالبی بر ان افزودند ،عمدتن به دست پروکلوس اتنی( ،فت
 ٤٨۵م ).تنظیم و تدوین یافت ..... .در چنین اوضاع و احوالی بود که محمد نسفی ،ابوحاتم رازی ،مهمتر از همه ابو یعقوب
سجستانی ،بر پایه گونهای از فلسفه نوافالطونی که در ان زمان در میان محافل فرهیخته و تحصیل کرده بعضی از مناطق ایران
و اسیای مرکزی شایع بود ،در باره موضوعها و مضمونهای فلسفی مختلفی پرداختند که عمومن در نوشتههای قاضی نعمان و
دیگر نویسندگان اسماعیلی ان زمان که در سرزمین های عرب نشین و شمال افریقا به فعالیت مشغول بودند ،وجود ندارد.
داعیان با یک جهانشناسی صدوری نوافالطونی ممتاز پرداختند ،که قدیمترین ّ
سنت الهیات فلسفی شیعی را عرضه میدارد.
انان به علت عالقه مشترک شان به فلسفه و بحثهای کالمی طویل وعریض نیز کشانده شدند .تالیف عمده نسفی"کـتاب
المحصول" ،که در سال ٩١٢م ٣٠٠/.ھ.ق ،.نوشته شده است ،و قدیمترین کـتاب یک داعی است که موضوعات فلسفه
یونانی در ان مطرح شده ،باقی نمانده است .اما مشهور است که برای مدتی در محافل حوزههای مختلفی رواج وسیع داشته
است .کـتاب محصول را داعی معاصر نسفی ،ابوحاتم رازی که داعی ری بود مورد انتقاد قرار داد ،و کـتاب االصالح خود را در
تصحیح برخی از جنبههای تعالیم نسفی نگاشت .کـتاب االصالح رازی سبب شد که جانشین نسفی در خراسان ،عینی ابو یعقوب
سجستانی جوابیه رد او بنویسید .نسفی کـتاب دیگری را زیر عنوان "االنسانالکامل" ،به رشته تحریر در اورد که دارای محتوای
خیلیها مؤثری را در "بیان شریعت ،طریقه و حقیقت" "انسان کامل"" ،در بیان انسان کامل و ازاد"" ،در بیان سخنورزی"،
"در بیان سلوک"" ،در بیان معرفت انسان کامل"  ،و سایر مسایل سخن گـفته است.
تا این زمان ،بزرگـترین مجموعه واحد از دستنویسهای اسماعیلیان نزاری که به زبان فارسی نوشته شده است در شغنان،
روشان و دیگر نواحی بدخشان افغانستان و تاجیکستان بدست امده است .مجموعه دستنویسهای عربی کـتابحانههای بهره-
های اسماعیلی ،در سورات و بمبئی (ممبئی) ،که زیر نظارت شدید پیشوای جامعه طیبی داؤودی قرار دارد ،هنوز کلن در
دسترس محققان نیست .بیشترین تعداد دستنویس های اثار اسماعیلی که در مغربزمین در یک محل گرداوری شده و
مشتمل است بر ١٢٠٠عنوان به زبان های عربی ،فارسی ،گجراتی و دیگر زبانهای هندی ،ان است که در کـتابخانه مؤسسه
مطالعات اسماعیلی در لندن فراهم امده است .مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن که در سال ١٩٧٧م ،.به ّهمت پرنس کریم
اقاخان چهارم ،امام حاضر اسماعیلیان نزاری تاسیس شد ،در حال حاضر با چاپ و انتشار تک نگاشتهایــی در سلسله
انتشارات میراث اسماعیلی خود ،و نیز در دیگر برنامههای تحقیقاتیاش ،و همچنان با انتشار و اکـتساب نسخههای خطی به
تحقیقات و مطالعات اسماعیلی کمک میکند( .مختصری در تاریخ اسماعیلیه ،فرهاد دفتری ،صص)٢٦-٢٨ ،
شیخ نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان  :نصیرالدین ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی ،دانشمند ،پژوهشگر ،منجم ،فیلسوف
و فقیه معروف ادبیات فارسی است که اکـث ًرا در نگارشها و افریدهای ادبی اهل تشیع به اسم محقق طوسی ودر حلقات
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اسماعیلیان زمانش به نام سلطانالـدعات ،یعنی سر خیل داعیان مورد خطاب قرار گرفته است .طوسی به تاریخ یازدهم
جمادیاالول  ۵٩٧ھ.ق ،.مطابق ١٧فبروری١٢٠١م ،.در شهرک طوس که اکنون یکی از نواحی مشهد خراسان است ،دیده به
جهان کشوده و به تاریخ  ١٨ذیالحجه  ٦٧٢ھ.ق .مطابق  ٢۵جون ١٢٧٤م ،.در شهر بغداد ،چشم از جهان فرو بسته است.
با وصف تحقیقات گسترده پیرامون حیات پر بار طوسی ،هنوز هم مواد و داشتههای کمی در مورد زندگی دوران کودکی و
نوجوانی اش ،در اختیار داریم ،بجز انکه در زیستنامه (اتو بیوگرافی) ،شخصیاش که در َسیر و سلوک اقبال نشر یافته است
و در اختیار دانشمندان و عالقهمندانش قرار گرفته است .طوسی در این رساله میگوید که وی در خانوادهای به دنیا امده است
که جانبدار تصور باطنگرایــی و معنویت عینی درعلوم شرعی بوده است که یکی از وظایف بنیادیاش اشاعه و پخش علوم و
حکمت باطنی بوده است که درحقیقت نشاندهندۀ وابستگی عقیدتی موصوف را بازتاب دهنده باشد .برخیها را باور بر این
است که طوسی در یک خانوادۀ کوچک دیده به جهان کشوده و اموزش خویش را در یک محیط پیرامون اهل تشیع بسر
رسانده است ،اما شواهدی د قیق در زمینه در دسترس نیست.
مگر یگانه چیزی را که از طریق سیاق سیر و سلوک در مییابیم این است که والدین طوسی از پیروان اسماعیلی نبوده و فقط
مناسبات شخصی موصوف در اواخر زندگی او اتفاق افتاده است .از پژوهشها و اظهارات طوسی هویدا میشود که وی از مراحل
اغازین زندگیاش ،شنوندۀ مشتاق افکار ،نظریات و بینش خانوادهاش ،به ویژه در برابر اصول و قواعـد شرعی بوده و همواره
تاکید ورزیده است که بدون پیروی وبررسی جدی شریعت ،راه دیگری را در مذهب سراغ کرده نمیتوانیم .اما پدرش همواره
سعی می ورزیده تا برخورد تعبدی وبرون از دایرۀ خردگرایــی را در برابر مسایل دینی نداشته باشد ،به سبب اینکه او دارای بینش
روشنگرایانه و برخورد باز در مسایل شرعی و فقهی بود .پدر طوسی در اموزش و پرورش فکری خود ،مدیون فعالیتهای خالقانۀ
مامای خویش که زمانی دانشامـوز باهوش تاجالدین شهرستانی (١١۵٣م ۵٤٨/.ھ.ق ).بوده است ،میباشد .پدر طوسی میل
داشت تا پسرش دارای سطح بلند وعالی اموزش منظم وپخته باشد و ازهمۀ شاخههای علوم و حکمت متداول بهرهمند گردیده
وجهانبینی واندیشه های تمام مکاتب فکری و ِف َرق ناهمگون را مورد مالحظۀ دقیق و جدی قرار دهـد .یکی از نخستین
اموزگاران طوسی که توسط پدرش برای طوسی انتخاب شده بود ،کمالالدین محمد حاسب بود که بر بنیاد قول طوسی ،وی
شاگرد یک دانشمند ،عالم معروف و مشهور و فیلسوف ،افضلالدین کاشانی بوده است١٢١٣( .م٦١٠/.ھ.ق ،).و طوسی
اولین بار اموزش ریاضیات را زیر اثر و نفوذ علمی شخص موصوف ،اغازگر شده است .اما بر اساس قول طوسی ،گویا فرایند
اموزش یادشـده انقدر مقتدر و بـااثر نبـود که این مسئله خود باعث گردید که طوسی باید همیشه مثالها و پرسشهای مذهبی را
بیشتر طرح نماید و این چنین تصور وی باعث کاوشها و کنجکاویهای بعـدتر او گردید .طوسی به حیث دانشاموز ،اموزگارش
را انقدر زیر اثر پرسشهای ناهمگون خود قرار میدهـد که َ
بعضا باعث صلب صالحیت سخنپردازی اموزگارش میگردید و در
فرجام حتی از ارایۀ پاسخ به گونۀ حتم ،ابا میورزید .به طور مثال ،کمالالدین همواره سعی می نمود تا از انهایــی نقد کند که
غیراگاهانه و بدون تعقل در راه شریعت گام بر میداشتند ،اما زمانی که طوسی این مطالب را زیر بحث قرار میداد ،کمالالدین
به او می گـفت" :انچه مغز و هستۀ مسئله است ،هنوز هم الزم نیست تا برایت افشا گردد ،زیرا تو هنوز نهایت جوان هستی و
در مورد این عالم هیچ اگاهی نداری.زمانی که به پختگی رسیدی در انوقت میتوانی در نتیجۀ پژوهشهای فردی خود به ژرفای
این چنین حقایق ،پـی ببری ".شاید این همه کاوشهای طوسی نتیجۀ پدر و استاد معظم ان کمال الدین بوده است که در
درخشش طوسی در پهنای علم و حکمت نقش نهایت سترگ را بازی کرده و تمام قوۀ فکری ،هوش و ذکاوت طوسی فقط بعد از
وفات پدرش به گونۀ فوری متبارز گردیده است .و این زمانی بوده است که طوسی جوان از خانه و کاشانهاش جهت دریافت علم
و معرفت ،بیرون میرفت تا بتواند روی عالم انسانیت دنیای اینده را که مبنی بر تصورات معنویات ماندگار و جاویدان باشد،
تصویر برداری واقعی نماید و مسرت جاویدان را به افرینش گیرد .طوسی در زیستنامهاش کمی در مورد تعلیم و اموزش خود به
ویژه پیرامون الهیاتشناسی و فلسفه ،بحث نموده و در مورد اینکه زیر اثر کدامین دانشمندان و پژوهشگران قرار گرفته و از انها
بهره گرفته است ،و یا اینکه ریاضیات و نجوم را نزد چه کسی به اموزش گرفته است ،هیچگونه معلوماتی را در اختیار خواننده
نمیگذارد .اما ما بر اساس و بنیاد سایر منابع میدانیم که طوسی یک اموزندۀ بی بدیل و نادر بوده است که جهت فرا گرفتن
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هرچه بیشتر علم و حکمت به ویژه نجوم شناسی که بعدترساحۀ اصلی پژوهش و کاوشهای او را تشکیل میدهد ،به سفرهای
فراوان و سیاحتهای علمی و پژوهشی ،پرداخته است .وقتی که طوسی به سن ١٧سالگی رسیده بود ،توانست محصول فکری
ابوعلی سینا را که "االشارات و التنبیهات" عنوان داشت و بینش فلسفی او را بازتاب میداد ،به خوانش گرفت و با فریدالـدین
داماد در نشستهای علمی و فلسفی قطب الدین سرخسی ،در نیشاپور اشتراک ورزیـده و مـزید بر ان میخواست با شـاعر و
عارف معـروف فریـدالدین عطار(١٢٢٠م ٦١٧/.ھ.ق ،).نیز معرفت حاصل نماید .طوسی بیان میکند ،با وصف اخذ مفاد بزرگ
و استفادۀ بیحـد از مطالعه و پژوهش در مورد الهیاتشناسی ،هنوز هم نهایت َ
متاثر و حتا مایوس است .ازنتیجۀ پژوهش و
تحقیق گویا بیثمر خویش پیرامون دریافت حقیقت مطلق ،واحد ،بی نظیرو سرچشمه و بنیاد پیدایش چنین حقیقتها و اصل
برگشت و فرایند برگشت عقالنی به میعاد را دریابد .طوسی انچه را که در بارۀ تصور الهیاتشناسان وابسته به دستهها و فرقه-
های ناهمگون توحیدپرستی اموخت ،مورد قدردانی ژرف قرار میدهد ،اما این چنین بینش را در برابر باورهای دینی نمی-
پذیرفت ،زیرا چنین شیوه به نظر وی ،یک شیوۀ تعبدی و عاری از واقعیتگرایــی گذشتگان بود که چنین شیوهها وفرایند را می
پذیرفتند ،مگر باید به جهات و تصورات معنوی و گرایشهای باطنی امور شریعتمداری و الهیات شناسی ،ارج بیشتر قایل شد.
طوسی در فرایند پژوهشهای خویش ،فرا گرفتن علوم ،فلسفه و حکمت را قرینتر به شوق و ذوق و سلیقۀ فردی خود می-
داند ،زیرا وی همواره با استدالل و عقالنیت سرو کار می داشت .اما بانهم طوسی برخالف سایر دانشمندانی که میگـفتند که
ذریعه عقل ،انسان میتواند به کنه همۀ مسایل برسد ،در صورتیکه او میگـفت که درک و شناخت همۀ پدیدهها به گونۀ
واقعیاش در حد صالحیت عقل و خرد انسانی نبوده بلکه باید انسان دارای علم الهی و یا علم ّ
َلدنی باشد ،تا بتواند انرا ژرفتر
درک نماید .در فرجام چنین اندیشهها طوسی را به سویــی کشاند که میگـفت ،چون عالم بشریت و دنیای انسانها نهایت
ناهمگون بوده و دارای نظریات متعدد و اندیشههای مختلفاند ،لذا دریافت حقانیت صرف از طریق کاوشهای عقالنی فردی
ممکن نبوده بلکه بیشتر به مداخله و حمایۀ مکمل و مشابه اکملالکاملین و یا کار سازی است که از همۀ این واقعیتها اگاهی
داشته و به علم ان با تمام اصول و منابعاش ،اشنایــی دقیق د ارد .طوسی بر بنیاد این استدالل که چون خرد انسانی صالحیت
کشف همۀ حقایق و به ویژه حقیقت مطلق را ندارد ،لذا مادامی که با اسماعیلیان نیز در زمینه بحث مینمود ،میگـفت که الزم
نیست پیرامون این چنین موضوعات جر و بحث کرد ،زیرا محیط پیرامون ما هنوز با چنین اندیشه ها سازگار نیست .این زمانی
بود که طوسی در مورد اموزش و حکمت استاندار اسماعیلی ناحیۀ کوهستان ،محتشم شهاب الدین (١٢٤٦م ٦٤٤/.ھ.ق،).
اگاه شد و فرستادن نامه به طوسی جهت ارایۀ پاسخ به برخی پرسشهای فلسفی و عالقهمندی شخصی استاندار جهت مذاکره و
مباحثه با طوسی ،زمینه را مساعد ساخت تا با استاندار محتشم که در سفر خود در گـردکـوه قرار داشت ،مالقات مختصر نماید
 .مرحلۀ سرنوشت ساز در زندگی طوسی به ویژه در امر تحقیق و جستجوی مسایل علوم و حکمت ،زمانی بوقوع پیوست که
موصوف در خراسان مصروف تدوین و ترتیب اثر پرمحتوای خود "فصول مقدس" بود که محتوای انرا افکار و احوال قائد
اسماعیلیان نزاری ،امام حسن علی ذکرهالسالم (١١٦٦م ۵٦١/.ھ.ق) تشکیل میداد و اثری بود نهایت با ارزش ،زیرا طوسی
خود می گوید که از محتوای اثر خویش ،فصول مقدس که در حقیقت امر تنویر کنندۀ ضمیر و اشتعال بخشندۀ تفکر و اندیشۀ
نهادی انسـاناند ،منافع بیحدوحصر معنوی را بدست اورده است .باید گـفت که اثر محیط پیرامون محتوای عبارههـاّ ،
تصورات
و بینش فلسفی چنین فصول مقدس باعث گرایش هرچه بیشتر از پیش طوسی بسوی اسماعیلیسم گردید .باید گـفت که این
مسایل در نتیجۀ تالش خستگیناپذیر شخصی طوسی و مداخلۀ ناصرالدین محتشم (١٢۵٧م ٦۵۵/.ھ.ق ).که بعد از شهاب-
الدین بحیث استاندار کوهستان توظیف شده بود ،به وجود امدند و باعث گردیدند که طوسی بحیث مستجب در دعوت
اسماعیلی ،پذیرفته شود .و در حقیقت در همین وقت و شاید هم کمی بعـدتراز ان بود که نصیرالدین طوسی داخل حلقۀ
خدماتی ناصر گردیده و مناسبات نهایت نزدیک را با رهبر اسماعیلیان پیدا میکند ،که قریب سی سال زندگی او را در بر گرفته
بود.نظریات و اندیشههای ناهمگون توام با برخی احتکارات فکری در مورد طوسی و روابط او با باورهای دینی کیش اسماعیلی،
به گونههای مختلف باالوسیلۀ دانشمندان و پژوهشگران مستقل بازتاب یافتهاند که شاید تا حدی هم ناشی از مالحظات و
گرایش های سلیقههای مذهبی بوده و یا هم نگارشهای نگارندگان حرفوی بوده است که به منظور مسرور نگهداری مقامات
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صاحب صالحیت باورهای دینی و کیش دیگری که اسباب انگونه نوشتهها را فراهم ساخته اند ،کشانده باشد .معلوماتی را که
طوسی در اثر خود ،سیر و سلوک ،در اختیار ما میگذارد اندکی نشان دهندۀ شکایت نازک وی ازشیوۀ گرایشاش به سوی
اسماعیلیسم است .قابل یاداوری است که برخیها به شمول مامایش مانند :تاجالدین شهرستانی ،افضلالدین کاشانی و کمال-
الدین محمد حسیب که به نحوی از انحا با اسماعیلیان در مکالمه و مفاهمه بوده و با هم تمایالت بیشماری داشتند به نحوۀ
تعبیر و تفسیر تصورات باطنی و معنویایکه در انزمان توسط پژوهندگان اسماعیلی به معرض اموزش گذاشته می شدند ،افراد را
بسوی کیش اسماعیلی مورد تشویق و ترغیب قرار میداد .دیده میشود که طوسی ارتباط نهایت نزدیک را با ناصرالدین محتشم
برقرار میکند ،او شخصی بود با کیفیت عالی اموزش عقیدتی و عالقمند به فلسفۀ اخالقی .ناصرالدین مقدماتی را برای نگارش
رسالهای را در بارۀ فلسفۀ اخالقی ،امادگی میگرفت اما به نسبت حجم زیاد کار اداریاش به مثابۀ استاندار کوهستان،
نتوانست انرا به پایۀ اکمال برساند .طوسی جهت به پایۀ اکمال رساندن این اثر ارزشمند وقت ،به از یکی از شاگردان خود که از
نقطۀ نظر شیوۀ پژوهش مورد اعتبار و اعتماد استاد خویش بود ،سپرد و موصوف توانست ان را تکمیل نماید که در حقیقت کار
مستقل پژوهشی نبوده ،اما با وصف انهم در میان اهل خبره مورد تقدیر فراوان قرار گرفته است .در ده سال بعد ان زمان،
طوسی برخی از کارهای دیگری را از قبیل "گشایشنامه"که در مورد اخالقیات به رشتۀ تحریر در امده بود ،و رسالت معینیه که
در مورد نجوم است ،نیز در اختیار خوانندگان قرار گرفته بودند .طوسی در سال (١٢٣۵م٦٣٣ /.ھ.ق ،).نخستین کـتابش را
که "اخالق ناصری" نام داشت ،یک جا با سایر رسالههایش به شمول "تولی و تبرا" " ،اغاز و انجام" ،به نگارش گرفته بود.
طوسی بعد از تکمیل نمودن اثر خویش ،اخالق ناصری ،یک جا با ناصرالدین محتشم رهسپار دژ الموت و مامون که در رودبار
قرار دارد ،میشود .نظریات و بینشهای ناهمگون در مورد این حرکت طوسی وجود دارند ،به شمول اینکه گویا میخواست
کشفیاتی را جهت افشاسازی برخی از رازها در میان اسماعیلیان انجام دهد و به نسبت وابستگیایکه با خلفای عباسی در بغداد
داشت ،بتواند از این طریق با انها همکاری نزدیکـتر و جدیتر نموده باشد که خود عملی بوده پراز دشواری و جسارتامیز ،زیرا
در انزمان هیچ فردی و یا حاکمیتی نمیتوانست در برابر نظام سیستماتیک و نحوۀ مبارزه و اجتهاد شخصیت معروف و مشهور
اسماعیلی ،خداوند الموت حسن صباح ،دست به چنین اقدامی زند .اما برخیها را عقیده بر این است که رفت و امد طوسی به
دژ الموت ،روی یک ضرورت بنیادی و ماموریت وی در امر راهنمایــی کارمندان و تشنگان علم و معرفت به ویژه تعلیم و اموزش
باطنگرایــی ،امور اداری و سایر مسایل مبرم و حیاتی در راه استقرار شیرازۀ سترگ باورمندی که توحیدپرستی و انسانباوری در
محراق ان قرار داشته باشد ،صورت گرفته است .و روی همین دلیل بوده باشد که استاندار محل شاید بخاطر اطمینان خاطر
خویش برخی از افراد وافی و وابسته به خویشتن را با طوسی یک جا به مرکز فرماندهی اسماعیلیان ،قلعۀ الموت فرستاده باشد،
که نمیتوان تردید داشت و چنین شیوههای کرداری همواره در فراز و فرود تاریخ به وفرت به وقوع پیوسته است .بهر حالت
طوسی همواره این سفرها را برای خود من حیث عزت و و قار دانست زیرا این خود زمینۀ مساعدی بوده است در امر کسب
معرفت با فرماندهان اسماعیلی که در مرکز فرماندهی الموت قرار داشتند .از جانب دیگر منحیث یک واقعیت انکارناپذیر
تاریخی باید پذیرفت که حاکمیت اسماعیلیان نزاری دورۀ الموت همواره برای دانشمندان ،محققین و پژوهشگران همۀ اقشار و
دستههای جوامع اعم از اهل ّ
سنت و جماعت و هم اهل تشیع که باری از دست توسعه طلبان مغل در بخشهای اسیای میانه
و به ویژه خراسانزمین ،به ستوه امده بودند ،میزبان نهایت مطمئن و پویا بود .مزید بران قلعۀ الموت در انزمان دارای یک
کـتابخانه مجهز با اثار و افریدهها ی ناب و کمیاب ،بود که همۀ عالقمندان علم و حکمت ،بدون وابستگیهای نژادی ،زبانی و
عقیدتی ،از ان استفاده بعمل میاوردند و در حقیقت امر قلعۀ الموت و به ویژه هیات رهبری و کـتابخانه مجهز انها یک پناهگاه
بیبدیل بود ،برای تشنگان علم و معرفت ،فرهنگ و راه حقیقت ،واقعیتگرایــیهای جامعۀ انسانی انزمان .بدون در نظرداشت
اینکه پیوند نزدیک طوسی با ادارۀ دژ الموت دارای کدامین برنامههای خصوصی ،فردی ،جمعی و یا گروهی بود ،اقامت بیست
سالۀ موصوف در انجا ،یکی از پرمحصولترین دورۀ حیات پربارو مصروفیت او به شمار میرود .همۀ فعالیتهای ابتکارامیز و
نواوریهای وی زیر نظر و حمایت امام عالءالدین محمد (١٢۵۵م٦۵٣/.ھ.ق ،).و سایر نخبگان و شخصیتهای ممتاز جمعیت
اسماعیلیان ان دوره ،صورت گرفته است .از همۀ پس منظر مکالمات و مباحثات طوسی با افراد و شخصیتهای فرهنگی و
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اکادمیک انزمان ،و هم از طریق اثار و افریدههای عقیدتی -فلسفی او استنباط میگردد که ایشان از ازادی عقالنی و خردورزانۀ
فضا و محیط پیرامون الموت محظوظ بوده و باعث شده است که موصوف به نگارش مسایل و مضامین ناهمگون به ویژه
ستاره شناسی ،ریاضیات ،فلسفه و حکمت وعلوم مثبته ،اقدام عملی نماید .طوسی اثر نهایت مهم فلسفیاش ،روضةالتسلیم
(فردوس انقیاد) ،را در سال (١٢٤٠م ٦٤٠/.ھ.ق ،).و اساساالقتباس را به پایۀ اکمال رساند .دفاعنامۀ بسیار معروف وی از
ابوعلی سینا در برابر فخرالدین رازی زیر نام (شرحاالشارات والتنبیهات)،از ان جمله اثاری است که به پایۀ اکمال رسید .این همه
افریدههای اخر طوسی و سایر نگارشهای معروف و مشهور موصوف که ً
قبال انها را تذکر دادیم ،باعث شدهاند تا نصیرالدین
طوسی لقب سلطان الدعاة راکسب نماید .سالهای نخستین طوسی در قلعۀ الموت اعم از زندگی شخصی و پژوهشیاش ،بدون
در نظرداشت شرایط دشوارافرین ،در کلیت خود مصؤن و مصروف بود .اما نوشتههای بعدی او بازتابدهندۀ اضطراب و
دلواپسی وافری بود که اسباب انرا افواهات فراگیر مردم پیرامون امـدامـد مغلها ،که بعـدها به عینیت تبدیل گردید ،فراهم
ساخته بود .مغولها زمانی که اسیای مرکزی و قسمتهای شمالی خراسان را اشغال نمودند ،در تالش ان شدند تا بر ایران
حملهور شوند و بتوانند مرکز تجمع و فرماندهی دعوت اسماعیلی را که عبارت از قلعۀ الموت بود و اولویت کارزار فعالیتهای
تبلیغاتی انها را تشکیل میداد ،اشغال نمایند .قبل از ان بسا از پایگاههای اسماعیلیان درناحیۀ کوهستان،در کنترول انها
درامده بود .در سال (١٢۵٦م٦۵٤ /.ھ.ق ،).شخص هالکو ،جنگ ساالر مغلها ،به قلعۀ رود بار رسیده و نیت پیشروی
بعدیاش را به قلعۀ الموت و دژ مامون ،دوخته بود .بعد از انجام یک سلسله مذاکرات و مفاهمات ناهمگون وغیرقابلبرون
رفت ،در فرجام هیات رهبری اسماعیلیان را مجبور به تسلیم ساختند ،و مغولها بدون در نظرداشت این مسئله ،اقدام به یک
تخریب همگانی و قتل عام اسماعیلیان در ایران زدند ،که این نیز خود گویای بسا از حقایقی است که فرایند معامله گری را در
قبال داشته است .حکومت اسماعیلیان که در ان وقت ١٦٦ ،سال پیش توسط داعی سترگ ،وافی راه و کیش طریقت و
حقیقت پیریزی شده بود ،به طور سیستماتیک مورد چپاول و غارت بیرحمانۀ مغولها ،قرار گرفت .حتی تاریخنویس معروف
عطاملک جوینی (وفات ١٢٨٢م ٦٨١/.ھ.ق ،).خود اعتراف میکند ،مادامیکه مهاجمان مغول را در فرایند چپاول همراهی
مینمود ،برایش اجازه داده شده بود تا برخی از اثار و افریدههای کـتابخانه الموت را توام با ساماناالت و لوازم ستاره شناسی را
از گزند حوادث جهت استفادۀ بعدی شان ،نجات دهد .شاید هم نقش نصیرالدین طوسی در این حوادث نهایت مهم باشد و
شاید هم ،یکی از جهات نهایت گیجکننده و جدال برانگیز دورۀ زندگی شخصی وی به شمار میرود .طوسی بحیث رئیس هیات
اسماعیلیان در مذاکره و مفاهمه با مغـولها ،مشورۀ واگذاری بدون قید و شرط و مسالمتامیز قدرت و مرکز فرماندهی الموت را
به مهاجمان مغول میداد ،در صورتیکه اعضای هیات فرماندهی اسماعیلی اصرار میورزیدند که انها صالحیت دفاع معقول را از
مراکز و حاکمیت خویش را انگونه که در برابر تجاوز سلجوقیان و خوارزمیان ،کامگارانه انجام داده بودند ،و اکنون در برابر
مغولها نیز پایداری و استقامت نشان خواهیم داد .طوسی بعد از فروپاشی الموت ،به گونۀ فوری روابط خود را با اسماعیلیان
قطع نموده و ادعا میکرد که گویا او را برخالف اراده و صالحیت فردیاش حفظ و نگهداری میکردند که بدون تردید این چنین
اظهارات عقیده و بیان رسمی راه را برای طوسی در جهت رسیدن به دربار و دادگاه مغولها ،هموار کرد .مزید بران گـفته می شود
طوسی سردمدار مغولها ،هال کو را جهت حمله به عراق مورد تشویق قرار میداد ،با وصف انکه بیم داشت که نشود با ریختن
خون خلفای عباسی و انهم بدون موجب که ترغیباش از طرف طوسی صورت میگیرد ،وقتی گرفتار مصیبت یزدانی بخاطر
اعمالش گردد .بسا پرسشهای دیگری نیز به میان میایند که :طوسی چه نقشی را در امر تخریب ،فروپاشی حاکمیت و نظام
الموت و پایان حاکمیت اسماعیلی ،بازی نموده است؟ ایا وی خود فردی بوده معتقد به باور شیعۀ اثناعشر که اسماعیلیان را به
تسلیم بدون قید و شرط ،و واگذاری مسالمتامیز حاکمیت به مغولها و ترغیب انها در راه از میانبرداری خلفای عباسی ،تا
باشد حلف وفا داری و هماهنگی خویش را به همکیشان خود ،جهت اطمینان خاطر انها ،تبارز داده باشد؟ و یا هم طوسی
هنوز منحیث یک شخصیت مستقل با داشتن باور مطمئن به تصور و بینش اسماعیلیسم به اندیشه مینشست و فقط می-
خواست جهت مبارزه و اجتهاد عینی ،معقول و عقالنی مجدد درعالم تقیه پارتیزانهای اسماعیلی را سر و سامان بهتر بعدی
دهد؟ و یا هم اینکه شاید مسئلۀ طوسی یک موضوع شخصی برای فرصتطلبیها و خودخواهیهای مسلکی و حرفوی بوده
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باشد؟ اینها ان همه پرسشهایــیاند که نمیتوان به سادگی پاسخ قانعکنندهای را برای شان دریافت نمود ،زیرا دانشمندان
ناهمگون دارای نظریات و تراوشهای فکری متعددی در زمینهاند ،به ویژه بر بنیاد نیات و اعمالی را که در فرایند فعالیتهای
چند بعدیاش انجام داده است .از یک نقطۀ نظر شاید تغییر جهت و روگردانی طوسی از اسماعیلیان و پیدایش تمایالت او
بسوی مهاجمان مغول و ابراز وفا داری به انها مفید واقع شده باشد زیرا مشتری درستی پیدا کرد و توانست با استفاده از امکانات
مادی و مالی رصدخانۀ بزرگ مراغه را در اذربایجان به ساختار گرفت که از ان طریق توانست به پژوهشهای علمی بعدیاش
ادامه دهد .طوسی روزهای اخر زندگیاش را در راه انکشاف و گسترش این پروژۀ با اعتبار علمی ،سپری نمود و هم خویشتن را
با وصف داشتن مسئولیتهای دیگری از قبیل مدیریت امور اداری و دادگستری در استان مغولها ،مصروف ساختار جداول
علم نجوم ،تنظیم و ترتیب کـتابخانۀ شخصی ساخت .و َ
بعضا برای پژوهشگران پرسشی به میان میاید که چگونه طوسی
توانست با وصف اینقدر مسئولیتهای متعدد و کـثیر ،هنوزهم توانسته است به نگارش بسا از اثار ،افریدهها و رسائل زیاد،
بپردازدَ .
مثال" :مصارعالمصارع" ،تلخیصالمحصل"" ،رسالتاالمامه"" ،تجریداالعتقاد" و غیره .با وصف این همه تذکرات و
نگارشهای ضد و نقیض ،طوسی هنوز هم نمی توانست به طور کل با دنیای اسماعیلیسم وجهانبینیاش وداع کند و تصورات و
بینش فلسفی و انسانی انرا نادیده بگیرد ،زیرا موصوف چنان ارتباط ژرف با این مکـتب فکری داشت که شالوده افرینشهای
علمی و فلسفی او را رقم زده بود .هنگامی که طوسی طبع دوم اثر خود "اخالق ناصری" را اماده میکرد ،ستایش و مدح شامل
مقدمۀ انرا که در مورد امام عالالدین محمد و شخص ناصرالدین محتشم بود ،حذف کرد ولی کارکردها و نظریات اصلیاش را
دست نخورده گذاشت .حتی شیوۀ بازتاب اندیشههای خود را که با تصور و بینش اسماعیلیسم همخوانی و هماهنگی داشت،
نیز دستنخورده باقی گذاشت ،که این خود ژرفای پیوند طوسی را با اسماعیلیان ،نشان دهنده است .طوسی در اثر خویش
"قواعـدالعقاید"توضیحات مبسوطی را پیرامون دکـترین اسماعیلی ارایه میدارد و با سایر مکاتب فکری کمتر تماس گرفته و اگر
چیزی را نیز نوشته است ،فقط ترجمههای تحتالفظیای اند که از زبان عربی گرفته شدهاند که در اثر دیگر او "سیر و سلوک" و
رسالۀ تصوفگونهاش" ،اوصاف االشرف" ،نیز به وفرت قابل مشاهدهاند .طوسی با امانتداری کامل موضوع و دیدگاه اصول
وحدت روحانی را که در ادبیات اسماعیلیسم ،جایگاه ویژه دارد ،حفظ و حرمت نموده است .تلخیصالمحصل ،که در زمرۀ
کارهای علمی دورۀ اخیراو به شمار میرود در سال (١٢٧١م٦٦٩/.ھ.ق ،).تکمیل شده بود و طوسی در ان به گونۀ واضح از
نظام و دکـترین تعلیمی و اموزشی کیش اسماعیلیسم بطور قطع دفاع مینماید .حتی به نظر میرسد که فخرالدین رازی را که زمانی
در مورد اسماعیلیان تعبیر بد داشت ،به نقد گرفته و بینش او را تصحیح مجدد میبخشد .طوسی حتی بسا از افترات ممکنه را
که در مورد نص امامت از جانب دیگران به مغالطه گرفته شده بود و یا به گونۀ مخاصمتامیز به رشتۀ تحریر در اورده شده
بودند ،نیز رد نموده و زندگی باقی ماندۀ خود را در میان اسماعیلیان ایران سپری میکرد .با خانوادهها رفت و امد داشت و به
محالت و دهکدههای دوردست به سفرهای خود ادامه میداد که خود حاکی از ان است که طوسی و خانوادهاش با اسماعیلیان
ایران به ویژه مردمان ناحیۀ کوهستان ،رابطۀ تنگاتنگ داشته است .یک واقعیت ّ
مسلم است که در همۀ ادیان ،عقاید و
باورهای دینی همواره یکجا با بینش عمومی و رشد معنوی انها متحمل تحوالت بنیادی و حتی باعث تغییر کیش در میان برخی-
ها که به یقین یک پدیدۀ نو نیست ،گردیده است .در زمینه میتوان بسا نمونهها را از دنیای عیسویت به ویژه در نگارشنامهها
و زیستنامههای شخصیتهای دینی و سکوالر محیط پیرامون خود ،مشاهده کرده میتوانیمَ .
مثال در نوشته ّ
هایسنت اگستین،
(وفات ٤٣٠م ،).که در همۀ افرینشها و نواوریهای ادبیاش یک اساس همگانی را که بازتاب دهندۀ مساعی او در شناخت
هرچه عقالنیتر محیط پیرامون است ،مشاهده کرده میتوانیم ،به شمول قضاوت عادالنه و در موازنه نگهداری باور جدید جهت
مقابله با چالشهای ّ
متصور از زندگی و روزگار زیست همگانی اجتماعی .یکی از نمونههای نهایت برازندۀ چنین ژانر و سبک
ادبیات اسالمی را میتوان در "المنق ُـد من َ
الضالل" اثر امام غزالی (وفات ١١١١م ۵٠۵/.ھ.ق ،).و"سیر و سلوک" ،نصیرالدین
ِ
طوسی به درستی میتوان مشاهده کرد .عالوه بران اشعار و قصاید اعترافیه و اقراریهای نیز وجود دارند که تبارز دهندۀ چنین
تجارب و اندوختههای مذهبیاند که میتوان از قصیدۀ اعترافیۀ ناصرخسرو ،یاد کرد .موضوع تغییر و تعویض کیش ،هر دو
غزالی و طوسی بر بنیاد یکی از بزرگـترین مباحثاتی صورت گرفته است که افکار و بینش بزرگـترین متفکرین اسالمی را برای سده-
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های زیاد ،به خود معطوف داشته است .به ویژه مسایل همچو ،روابط عقل و وحی ،و یا هم اینکه ایا بشر قادر است و یا
خواهد بود تا از حقیقت مطلق نیروی یزدانی و باورهای مذهبی با در نظرداشت معارف بشری ،اگاهی حاصل نماید .و یا هم
اینکه ،ایا بجز از ذات افریدگار که یک حقیقت مطلق است ،ایا حقایق مطلق دیگری نیز وجود دارند؟ غزالی بحیث حقوق-
شناس و فقیه در امور باورهای اهل ّ
سنت و جماعت ،در فراز و فرود زندگی خود توسط بسا از پرسشها محصور شده بود و یکی
از پرسشهای مرکزیای که در برابر او قرار داشت ،علم کالم ،فلسفه ،حکمت ،علم و اموزش اموزگار صادق ،تصوف و سایر
مسایل جهت رهیافت بسوی حقیقت مطلق و پویا بود .موصوف بعد ازسپری نمودن زمان نهایت بحثبرانگیز و مشحون از
پرسشهای بدون پاسخ ،رو بسوی تصوف نمود .حتی با وجود مسایل یاد شده او هنوز با خود در مورد اینکه نمیتوان از اثرات
ِخرد در فرایند تعلیم و اموزش تکذیب نمود و یا به جدال گرفت و روی ّ
اهمیت خرد و گرایش عقالنی ،برای ضرورت رسالت،
اصرار مجدد میورزید .چون طوسی یک سده بعدتر به میان امد ،تصوف برای او پدیده ای بود که هرگز با شیعیسم سازگاری
نداشت ،و انتخاب او میان فلسفۀ احتکاری و تعلیم معلم صادق بود که فرایند حل این گونه مناقشه و ناسازگاری میان این
پدیدهها ،موضوع اساسی محتوای اثر طوسی ،سیر و سلوک را تشکیل میدهد .در متن طبع جدید این رساله مدرس رضوی می-
گوید که اثر حامل هیچگونه عنوان نبوده و فقط به نام سیر و سلوک توسط هر کسی که پیش امده بدست نشر سپرده شده
است .اما زمانی که ،ژرفتر به سیاق ان نظر انداخته شود ،تصور تغییر کیش طوسی را بطور واضح تشخیص کرده میتوانیم ،و
این مسئله خود کمکرسان ان است که تا بتوان عنوان دقیق و مناسب را برایش مطابق سیاق رساله ،تعیین نمود .بهر حال اثر
یاد شده از مقام عالی در قطار سایر اثار و افریدههای طوسی ،برخوردار است ،زیرا توضیح روشنی را در مورد مراحل اول زندگی
نویسنده ،تعلیم و اموزش ،تصور روحانیت و معنویت ،فرایند تغییر کیش و ائین ،و بینش دقیقی را که در مورد افکار و
اندیشههای اسماعیلیسم ،در فکر خویش میپروراند ،انعکاس میدهد .موضوع تعلیم و اموزش ،منحیث اموزش باصالحیت
که ناشی از مرجع بااعتبار و مشروع باشد ،مورد نظر طوسی بود ،که دکـترین اموزشی کیش و ائین شیعه نیز از مقام واال و
شامخی برخوردار است .طوسی این گونه صالحیت و اختیار را به امام وقت ،معصوم و از اهل بیت رسول باشد ،رجعت میداد
و تنها او را مرجع قانونی و مشروع پیشبرد امور تعلیم و اموزش عرصه باورهای دینی و دنیوی میدانست .او به این باور بود و
میگـفت که تنها امام زمانه است که واقعیتهای عینی و حقانیت باورهای انسانی را جامه عمل پوشانده و در تعمیل و تحقق ان
صاحب اختیار و اتوریته محض است ،زیرا به نظر طوسی ،این فقط امام زمانه است که شخصیت بینظیر و بیبدیل طرح،
تطبیق و تدقیق دکـترین اسماعیلیسم در شیرازه و داشتههای تاریخی و قوانین اسالمی ،در میان پیروان و باورمندان خود می-
باشد .او میافزاید که اثار و افریدههای مانند ،رسایل اخوانالصفا ،منحیث مساعی مراحل نخستین تدوین دکـترین اسماعیلی،
" کـتاباالفتخار" ابویعقوب سجستانی" ،راحتالعقل" حمیدالدین کرمانی" ،المجالس" ،المؤید فیالدین شیرازی،
"زادالمسافرین" ،پیر ناصرخسرو ،و سایر منابع و سرچشمههای اسماعیلی ،در حقیقت وقف نگارش ،توضیح و تفسیر این گونه
تصور و بینش ،یعنی تعلیم و اموزش واقعی و حقیقی از طریق امامالوقت و هادی زمان ،معصوم و معلم صادق ،شدهاند.
طوسی می گـفت ،انهایــی که میل دارند با دکـترین و جهانبینی اسماعیلیسم ،معرفت ژرفتر حاصل نمایند و دریافتهای شان را
در راستای حقیقتشناسی استقامت بخشند ،باید با بینش و تصورات اموزشی داعی سترگ ،حسن صباح ،خود را از دیدگاه
عقالنی و علمی ،قرینتر سازند تا ان را به گونه کل مورد درک و شناخت قرار داده بتوانند.
طوری که همگان میدانند ،حسن صباح ،مهندس چیره دست ساختار ،طرح و دیزاین حاکمیت اسماعیلی در سرزمین ایران
بود .این همان حسن صباح بود که بینش تعلیم و اموزش را گونه مجدد بخشید و ان را به مثابه وسیله نیرومند عقالنی در
راستای ثبوت نیازمندیهای عالم بشریت به چنان یک جهانبینی مورد نیاز مبدل ساخت که شهرستانی ان را "دعوت جدید" ،و
مدرن یا "الدعوة الجدیده" ،در اثار و افریدههای خود یاد مینماید .این موضوع در یاد داشتهای حسن صباح که به نام
"فصول چهارگانه" که اکنون با دریغ و افسوس زیاد در اختیار ما قرار ندارد ،نیز یاد گردیده که در واقعیت شمهای از انها در
اثر بکر شهرستانی" ،الملل والنحل" نیز مورد بازتاب قرار گرفته است .از توضیحات شهرستانی چنین برداشت میشود که
کارکردها و نگارشهای اصلی حسن صباح در زمینه میبایست از یک قوت عقالنی خارق العاده بینظیر و کمیاب ،بر خوردار
داکتر نصرالدین شاه پیکار

209

اداره نشرات سیمای شغنان

بوده است .این بینش حسن صباح که در حقیقت برعلیه حاکمیت بیبند و بار نظام سلجوقی ،مطرح شده بود ،باعث گردیده
است تا ذهنیت و خشم غزالی ،را بر انگیزد و او را وادار سازد ،تا در اکـثر اثار خود ،از ان منحیث فرایند اموزشی دشوارافرین
یاد اور میشود .اما چونکه شهرستانی از بینش اموزشی حسن به گونه نهایت فشرده یاد مینماید ،از این سبب دشوار است تا
قوت طرح عقالنی و فرایند دیالکـتیک اموزشی ،حسن صباح را به گونه کامل ان درک نمود و مورد شناخت همه جانبه قرار داد.
از این سبب با وضاحت کامل باید گـفت که این صرف بر بنیاد اثار و افریدههای طوسی ،به ویژه "سیر و سلوک" ،و"روضة-
التسلیم" ،است که امروز دانشمندان و پژوهشگران عرصه های تاریخنگاری و تاریخشناسی ،روی این موضوع اگاهانه به تعبیر
و تفسیر دقیقتر گام بر میدارند ،در صورتی که شیوه طرح و تشریح مسایل وابسته به طوسی از شخصیت چندبعـدی حسن
صباحً ،
کامال متفاوت از دیگران است .به معنی اینکه نحوه مذاکره و مباحثه طوسی از شیوه تعبیر و تفسیر شخص حسن صباح
تا حدی متفاوت هستند ،اما به گونه نمادین و سمبولیک انها را در نگارشهای خود دقیق بازتاب داده و تا حدی اگر واژهها و
اصطالحات تغییر خورده باشند ،سیاق و محتوای کالم و جهان بینی و دیدگاه عقیدتی ،انقدر هم ازهم جدا پنداشته نمیشوند.
انچه را که حسن در مورد تصور و بینش امامت ،اختیار ،عصمت ،تعلیم و اموزش سخن گـفته است ،همه دالیل را برای به
اثبات رسانی ان از مباحثات عقالنی و منابع شرعی ،کالمی و الهیاتشناسی دریافت نموده است.عالوه بران  ،شیرازه هستی-
شناسانه و معرفتشناسانهای که طوسی دکـترین و جهانبینی اسماعیلی را در ان به تعبیر و تفسیر مینشیند ،ان چیزی است که
اکـث ًرا به نحو واضح در اثار ،افریدهها و ترکیبات ادبیات عقالنی و عرفان حسن صباح دریافت کرده نمیتوانیم .اما باید گـفت که
در جهانبینی حسن و طوسی ،انقدر مشترکات افکار و اندیشهها وجود دارند ،که میتوان دریافت که شاید طوسی ادامـهدهنده
و انکشافبخشنده کارکردهای حسن بعد از سقوط و فروپاشی الموت بوده باشد .حتی میتوان گـفت که طوسی انقدر در راستای
پختهسازی هر چه بیشتر و بهتر دکـترین حسن مساعی فراوان را بخرج داد که برای یک سده دیگر نیز بعد از در گذشت حسن
صباح از کارایــی دقیق و خردمندانه ان هرگز کاسته نه شده بود" .سیر و سلوک" ،طوسی اثری است که به شیوه نهایت متراکم،
مغلق و انتزاعی ،به نگارش گرفته شده است ،و از مهارت استادانه خود که در شیوههای نگارشی ویژه سدههای میانه معمول
بوده است ،استفاده نموده و در اختیار خوانندگان وعالقهمندان عرصه های ناهمگون ،به ویژه پژوهندگان عرصه الهیات-
شناسی ،قرار داده است .شاید هم اینگونه نگارش طوسی ،بخاطری باشد که خواسته است از رازهای مکـتوم او که در شیرازه
الفاظ پنهان ساخته است ،اگاهی صورت نگیرد و از همین سبب هم بوده است که وی نامه مخفیای و پنهانیاش را حضور داعی
الداعات اسماعیلیان ،مظفر ابن محمد میفرستد و شخص مظفر اگاهی داشت که طوسی یک شخصیت اموزشدیده ،با درایت
و سطح عالی تفکر ،بینش و اندیشه عقالنی ،صاحب صالحیت و اختیار در امر تعبیر و تفسیر عقالنی امور و داشتههای دینی
در شرایط زمانی و مکانیای در ان در میان دیگران زندگی بینظیر و عاری از تعصب و جزمگرایــیاش را  ،سپری مینمود .برخیها
را باور بر این است که برخی از نوشتههای طوسی ،متوجه مقامات عالی رهبری اسماعیلیان ،به شمول امام وقت بوده است تا
خواسته است به گونه مستقیم در ارتباط باشد بجای انکه از طریق فردی ،و یا کسی دیگر ،تا باشد از اوضاع و احوال درونی و
بیرونی انها را مطلع سازد بدون انکه انها خود در زمینه از اگاهی الزم برخوردار بوده اند ،تا برای اتخاذ تدابیر مقتضی جهت حل
برخی از مسایل دشوارافرینی که با گمان اغلب از طرف انهایــی که تحمل ترقی ،پیشرفت و ارتقای علمی و عقالنی نظام مطروحه
اسماعیلیان را نداشتند و همواره در پـی ایجاد افرینش دشواریها در سر راه شان قرار میگرفتند ،گرفته باشند .البته نوشتههای
شان صرف برای افرینش مفاهمه و مکالمه بودند و نه برای ایجاد و تدوین کـتب و یا جزوههای درسی و اموزشی در راستای
پیشبرد تعلیم و اموزش مذهبی در شیرازه اصول اخالقیات عقیدتی و باورهای دینی اسماعیلیسم مروج در انزمانً .
بعضا پرسشی
به میان میامد که طوسی به کدامین دلیل و برهان ،بهترین نظریات و داشتههای فکری بکر خود را فقط به گونه محرمانه،
مخفی و پنهان از انظار دیگران ،در اختیار رهبری و قیادت اسماعیلیان میگذاشت .مزید بران باید گـفت که طوسی در این نامه
مخفی خود از رئیس داعیان ،خواسته است افکار و اندیشههای فلسفی ،اجتماعی و باورهای دینیاش را در راستای اینکه
چگونه توانست درستیها را از نادرستی ها ،تمیز نمود و به هر یک و هر کدام باید پاسخ معقول ارایه نمود ،بازتاب نماید .عالوه
بران خواسته است ،بداند که حقیقت ،واقعیت و معکوس ان از دیدگاه مظفر چگونه مورد بررسی قرارخواهد گرفت ،تا باشد
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باعث ایجاد سهولت در امر افرینش افکار و اندیشههای بعدی او در مذاکرات ،مباحثات و طرح و دیزاین برنامههای مشترک
کاری با رهبری الموت برای ایندهها گردد و مرفوعکننده دشواری در زمینههای مختلف دعوت سراسری اسماعیلی در سرزمین
ایران و مناطق اسیای میانه ،به ویژه افغانستان وعالقهجات شمال پاکستان باشد .اما برخیها به این باورهستند که به گمان
اغلب نگارش نامه پنهانی طوسی به مظفر ،تنها جهت شخصی و فردی داشته باشد و تنها خواسته است ذکاوت ،بینش،
فراست ،درایت و عروج علمی و عقالنیاش را با قائد اسماعیلیان در میان گذارد و موصوف را از شخصیت اکادمیک خودیاش
اگاه سازد ،تا باشد این گونه نگارشها مصدر خدمتگزاری به ان اهدافی گردند که طوسی در افکار خود پرورش میداد.
همچنان میتوان مقایسه کرد و یا هم در برابر هم قرار داد ،نامه مشابه پیر بزرگ ناصر خسرو را به این مسئله که زمانی خواست
تا نامهای را به استاندار شهر بصره ،علی ابن احمد بفرستد ،زمانی که در سال(١٠۵١م٤٤٣ /.ھ.ق ،).به بصره رسیده بود .اما
باید استدالل کرد که شاید انتقال طوسی از ناحیه کوهستان به قرارگاه مستحکم اسماعیلیان دژ الموت و اشترا ک فعال و مؤثر
او در پیشبرد فرایند دعوت اسماعیلی ،امکان نمیداشت اگر وی قادر به نگارش این چنین نامهای که حاوی سیاق و محتوای
افکار و اندیشههای عالی و شامخ طوسی و دور از انظار انانی که نیت سو در برابر او داشتند تا ضرری را متوجه کارکردهای
ایندهاش نساخته باشند .گذشته از این چنین بحثها ،باید گـفت که قصد و اراده طوسی در این مورد در اثر نهایت مؤثرش
"سیر و سلوک" ،بازتاب گردیده است که تنها خواسته است تشخیص معین و مشخص ،واضح و بدون دغدغه ،مسامحه،
پیرامون اصطالحات ،بینش و تصور معنویت ،گرایش باطنی ،روحانیت  ،گرایش مادی و دنیاباوری را از دریچه ذهن ،افکار و
اندیشه های خودی انعکاس داده باشد .موصوف در این مرحله زمانی جهت ظواهر پدیدهها از دیدگاه و سیاق الهیاتشناسانه
(تیولوژی) ،و پژوهشهای فلسفی اتکا نموده و همواره تالش ورزیده است تا استدالل و اقامه دعوایش روی افرینش تصور
عقالنیت در باورهای دینی پایه گذاری کرده و سعی ورزیده است این گونه مسایل را با همگان در میان گذارد تا باشد از حمایت
قویتری برخوردار شده باشد ،و تفهیم نموده باشد که دسترسی به علم ّ
لدنی ،دانش مکـتوم ،فهم کـتاب اسمانی از طریق ایه-
های مشهود خداوندی مندرج درکـتاب کائنات ،تنها از طریق استدالل و پژوهشهای مستمرعلمی -عقالنی میسر شده میتواند.
شاید هم الزم نباشد ،نصیرالدین طوسی را درهیچ موردی با حسن صباح به مقایسه گرفت ،زیرا این هر دو ،شخصیت جداگانه
و دارای نقشها ،صالحیتها و ظرفیتهای جداگانه هستند .یکی منحیث شخصیت اکادمیک محقق ،پژوهشگر ،و دیگری
یک شخصیت هم اکادمیک ،و پژوهشگر در دنیا معنویت ،سیاست ،عدالت اجتماعی ،مبارز و مجتهد ،قائد ،سازمانده و
دارای جهانبینی گسترده عقالنی و فلسفی به معنی واقعی ان .حتی این هر دو شخصیت از دیدگاه پالیسیهای تعلیمی ،اموزشی
و ایدوئلوژی و تیولوژی (الهیاتشناسی) ،از هم دارای تفاوتها و برازندگیهای مشخصیاند که در اثار و افریدههای پیشینیان و
پژوهشگران زمان و شرایط کنونی ،به وضاحت به مشاهده میرسد .حتی باید دکـترین اموزشی انها را به مفهوم گستردهاش مورد
بررسی قرار داد ،زیرا این ان دکـترینی بود که در همه اثار و افریدههای مراحل بعدتر الموت بازتاب گردیده بود وشیرازه عقالنی و
علمی ان دکـترین را میتوان در افکار ،اندیشهها و بینش تنویرگرایانه ،شخصیت پژوهشگرعرصه باورهای دینی به مشاهده
نشست ،که شمهای از ان را می توان در اثار و افریدههای طوسی در مراحل واپسین زندگی پربار در قرارگاه و استان خداوند
الموت را به مطالعه گرفت .الزم به دانستن است که موضوعی جامع و قابل مفاهمه و مکالمه عمومی نیز در ادبیات و اثار
اسماعیلی قبل از دوره الموت بطور واضح به مشاهده میرسد ،به ویژه دوره زرین خلفای فاطمی و انکشاف بیشتر و هرچه
گستردهتر ان در کارکردهای علمی و اکادمیک ّ
سنت عقالنی دوره الموت ،را نیز میتوان به مثابه ادامه بینش عقالنی و اخالقی
اسماعیلیسم ،مشاهده نمود .این مسئله بینش ما را بهتر و بیشتر از پیش ،در راستای خدمات ارزنده تاریخی ،علمی ،سیاسی و
فلسفی حسن صباح و نصیرالدین طوسی و بینش علمی و دکـترین فلسفی اسماعیلیسم را که بر بنیاد و شالوده ّ
سنت قدیم
تعلیمی و اموزش ناشی از تصور تشیع ،تدوین و ترتیب گردیده بود ،مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار داد .مزید بران می توان
روی برخی از عرصههای فکری و اموزشی طوسی سخن راند که وی همواره روی انها کار می نمود و با اصرار فراوان میل داشت
حقانیت شان را به اثبات برساند ،که عبارتند از عبارههای "امر" و" کلمه" ،یا سخن خدا .اگر این گونه اندیشهها در بینش
متافیزیک برخی از شخصیتهای اسماعیلی ،مانند احمد نسفی ،و ابو یعقوب سجستانی ،در سدههای چهارم  -دهم و در
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فرصتهای بعدتر ان در اثار و افریده های حمیدالدین کرمانی،زیرعناوین و بازتابهای فکری"امر باری" ،که منحیث میانجی
میان خداوند وعقل اول قرار میگیرد ،طوسی همواره روی این امر اصرار ورزیده و ان را به مثابه گـفتمان نمادین و سمبولیک با
اموزگار جهانی و یا "اموزگار کل" یا معلم اول ،منحیث مظهر امر باری و هدایت میدانست که اثرات ان بعدتر در اثار و
افریدههای پسین چرخش الموت ،نیز محسوس و ملموس بود .یکی دیگر از ابعاد نهایت با ّ
اهمیتای که درافریده طوسی "سیر
و سلوک" مورد مطالعه و پژوهش جدی قرار گرفته است ،مسئله دانش و علم یزد انی و فهم اسمانی است که در اثار پیر
ناصرخسرو به نام "علم لدنی" ،یاد می شود ،برای جوینده و مرجع دارای ّ
اهمیت بسزا است ،و این هم شاید یکی از بزرگترین
عرصههای خدماتی دکـترین تعلیم و اموزش طوسی برای اموزندگان ،پیروان و پژوهشگران میدان باور های مذهبی و ائین
اسماعیلی باشد .همچنان در این اثـر با ّ
اهمیت ،زنـدگی اموزشی ،تعلیمی و عقیدتی طوسی از اوان کودکی الی مرحله تغییر عقیده
ً
و باور فردیاش مورد شرح و تفسیر قرار میگیرد و خواننده را با جهانی از پرسشهای تقریبا بدون پاسخ مواجه میسازد ،تالش و
مساعی خستگی ناپذیر او را با سایر افراد به گونه انفرادی ،در راستای کسب علم و دانش ،به ویژه عرصههای مشحون از عالیم
گرایش عقالنی وراشنالیسم ،نشان میدهد .طوسی به این باور بوده است که حصول علم و معرفت واقعی و عینی ،از طریق
دبیرستان و مدرسه معلم صادق یا معلم کل که شاید در هستی ما بینظیر باشد ،اما قابل دستیابی است ،از طریق مساعی همه
جانبه و خستگیناپذیر فردی و خودشناسانه ،بالوسیله حصول و معرفت علم لدنی و نایاب می تواند که بدست اید .نویسنده در
سیر و سلوک بهترین و نابترین پژوهشهای فکری اسماعیلیان دوره الموت را نیز بازتاب میدهد و روی ارزش تاریخی،
اجتماعی ،مادی و معنوی تعلیم و اموزش ،اصرار ورزیده و پیشنهاد مینماید که این مسئله باید در شیرازه افکار و اندیشههای
جمعی و در یک نظام با ثبات اموزشی قید گردد و به مثابه ائیننامه تعلیمی و اموزشی بدون هراس و دغدغه ،در اختیار دانش-
اموزان وعالقهمندان این عرصه گذاشته شود .بدون تردید موجودیت سه دهه طوسی در الموت و همکاری و یاری شان با فرایند
بینش اسماعیلیسم ،به ویژه سالهای (١٢٢٤م٦٢٠/.ھ.ق١٢۵٦ - .م٦۵٤/.ھ.ق ،).یکی از ارزشمندترین و مؤثرترین دورههای
کاری و نگارشی حیات پربار طوسی ،به شمار می رود .طوسی بسا اثار خود را در این سالها به نگارش گرفته است ،اما با افسوس
فراون باید گـفت که بعد از فروپاشی و اضمحالل مرکزیت و رهبری الموت ،اثار نهایت کمی باقی مانده است و در اختیار قرار
گرفته اند که می توان بر بنیاد ان روی کارکردها و وابستگیهای فردی ،علمی و عقیدتی طوسی ،با ژرفای بیشتر اندیشید.
کـتابخانه بزرگ الموت ،مرکزی بود برای طوسی نهایت با ّ
اهمیت و باعث جمع امد بسا از شخصیتهای علمی ،فرهنگی و
عقیدتی .حتی انهایــی که به علم و معرفت عالقه داشتند ،و از روی تشویش تجاوزات مغولها ،یگانه راهی را که مناسب حال
خود دیدند ،پیوستن به اسماعیلیان الموت و استفاده اعظمی از کـتابخانه معروف و مشهور ان زمان در بار حسن صباح بود.
یکی از خدمات بزرگ طوسی به اسماعیلیان ،در حقیقت حفظ و حراست اثار و افریدههایــی بود که از اصول و ّ
سنتهای عقیدتی
و اخالقی الموت سخن میراند .به ویژه رسالههایــی در مورد دعوت اسماعیلیّ ،
سنت عقالنی و اخالقی اسماعیلیان ،اثر اخالق
ناصری ،اخالق محتشمی ،و سهرسالهطوسی که بازتابدهنده خصوصیات و ویژگیهای اسماعیلیسم هستند ،میتوان یاد کرد.
طوسی هنگام اقامت خود در کوهستان ،اثری را به نام "اغاز و انجام" ،و یا تذکره که مفهوم نصیحت ،تذکر و تشویق را می-
رساند ،به نگارش گرفته و اظهار مینماید که این اثر ،یکی از اثار ّ
بااهمیتی است در راستای بینش قیامتشناسی ،بهشت و
دوزخ که در بیست باب و فصل تدوین و ترتیب گردیده است ،از زندگی مادی و معنوی انسانها ،بازگشت دوباره انسانها به
اصلیت شان ،تصور مرگ و بینش عقالنی در مورد ان ،بازگشت مجدد روح و روان انسانی بعد از ممات ،مسئله رستاخیز،
تفاوتها و ناهمگونیها میان انسانها از هر نقطهنظر ،سخن در مورد قضاوت در یوم الحشر ،مجازات و مکافات ،بهشت و
دوزخ و برخی افکار ،اندیشهها و تصورات سیاق قرانی در مورد حیات و ممات انسانها .طوسی در این اثار تالش میورزد تا
دیدگاه قرانی اسماعیلیسم را پیرامون مسایل یادشده بر بنیاد معنویگرایــی و تصورات باطنشناسی ،مفهوم اخالقی بهشت و
دوزخ ،و شناخت ژرف از این مفاهیم بر بنیاد تفسیر و تعبیر باطن قران مورد توضیح و تشریح ،قرار دهد .ان چه را که طوسی
در اثارخود" :روضةالتسلیم" ،و "اغاز و انجام" ،مینگارد ،صرف میخواهد دکـترین اموزشی اسماعیلیان را پیرامون تصور و
بینش بهشت و دوزخ ،به شیوه نهایت دقیق و منطقی ،قابل فهم و جامع ،معرفی نماید .اثر او اغاز و انجام در میان پژوهشگران
داکتر نصرالدین شاه پیکار

212

اداره نشرات سیمای شغنان

اثناعشری( ،دوازده امامی) ،به ویژه صدرالدین شیرازی که به مال صدرا معروف و مشهور است ،از توجه خاصی برخوردار است.
و مال صدرا شخصی بود که متن مکمل این اثر را به زبان عربی تبدیل و در متن تفسیر خود که به "مفتاحالغیب" ،مشهور و
معروف است ،بکار برده ولی از منابع ان ذکری به عمل نهاورده است .واضح است که موجودیت طوسی در الموت ،قرارگاه
مستحکم اسماعیلیان یکی از درخشانترین دوره کارهای علمی و اکادمیک و شکوفایــی بینش راشنلیسم او در مورد باورهای
دینی به ویژه الهیاتشناسی (تیولوژی) ،بوده است .وی در این دوره بسا از تراوشهای فکری خود را روی هزاران برگه کاغذ
چکانیده است و سایرین را در زمینه به چالش های مباحثات عقالنی گرفته است .طوسی در این دوره اثار و افریدههای ذیل را
به نگارش گرفته است که هر کدام شان در ذات خود دارای ّ
اهمیت نهایت زیبا و بینظیر در راستای شناخت و فهم واقعی از
دین باوری و دین شناختی اند :تجریدالعقاید ،شرح اشارت بوعلی سینا ،قواعدالعقاید ،اخالق ناصری ،اخالق طوسی ،اغاز و
انجام ،تحریر مجسطی ،تحریراقلیدس ،جریدالمنطق ،اساساالقتباس ،زیج ایلخانی ،اداب البحث ،ادابالمتعلمین،
روضةالقلوب اثبات بقاء نفس ،تجرید الهندسه ،اثبات جوهر ،جامعالحساب ،اثبات عقل ،جام گیتینما ،اثبات واجب-
الوجود ،الجبرواالختیار ،استخراج تقویم ،خالفتنامه ،اختیارات نجوم ،رساله در کلیات طب ،ایام و لیالی ،علمالمثلث،
االعتقادات ،شرح اصول کافی ،کـتابالکل ،صورالکواکب مطلوب المؤمنین ،روضةالتسلیم ،رساله الدستور و دعوتالمؤمنین
لی اهلالحضور ،مجارات طوسی ،رسالهای در نعمتهای مسرت و لذتها ،و غیره میباشند .یک مسئله واضح است که بسا
کـتب و رسایل طوسی در این دوره نوشته شدهاند که تا به امروز از ّ
اهمیت بینظیری در عرضه دینداری ،دینشناختی ،گرایش
عقالنی و دیانت بشری ،دین و فلسفه ،دین و حکمت دینداری و ّ
سنتهای دینی ،مراسم تشریفات دینی ،اصول و فروع در
دین ،گرایش ظاهری و باطنی در دین ،بر خوردار هستند .نصیرالدین طوسی زندگی نهایت مغلق اما پرباری را سپری نموده
است که نمیتوان در چنین فشردهها خالصه نمود ،به ویژه نقش وی در جهت حمایت از حاکمیت و نظام تعلیمی و اموزشی
اسماعیلیان ،چالشهای بعدیای که بعد از فروپاشی دستگاه حاکمیت اسماعیلیان در الموت به میان امدند و هم ایجاد گونه-
های ناهمگون روابط (مکـتوم) ،و یا اشکارا با سلجوقیان و همکاری با سایر دسته و حلقات موجود در ان زمان ،و حفظ روابط
نهایت نیک ،حسنه و متداوم الی اخرین مراحل زندگیاش با اسماعیلیان مناطق مختلف ایران ،موضوعی است که به پژوهش-
های ژرفترعلمی و اکادمیک بدون جانبداری و فارغ از جزمگرایــی و تعصب و واقعبینانه ،دارد که به امید قوی در زمینه کارکردها
صورت خواهند گرفت ،اما شرط انست که هر نگارش باید مطابق فرمایش پیر بزرگ ،ناصرخسرو باشد که فرموده است:
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باب ششم
دیگر اندیشان در بازتاب بینش اسماعیلیسم و شخصیت ناصر خسرو
حکیم ناصر خسرو از شاعران و فیلسو فان بزرگ خراسان زمین است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود
از قبیل فلسفه یونانی و حساب و طب و موسیقی و نجوم و فلسفه و کالم تبحر داشت و در اشعار خویش به
کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تا کید کرده است .ناصرخسرو بهمراه حافظ و رودکی جزء سه شاعری
است که کل قرا ن را از برداشته است .وی در ا ثار خویش ،از ا یات قرا ن برای اثبات عقاید خودش استفاده
کرده است .ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی ،معروف به ناصرخسرو ،در سال  ۳۹۴در
روستای قبادیان در بلخ (در استان بلخ در شمال افغانستان) در خانواده ثروتمندی چشم به جهان گشود.
ناصرخسرو از ابتدای جوانی به تحصیل علوم متداول زمان پرداخت و قرا ن را از بر کرد .در دربار پادشاهان
و امیران از جمله سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی به عنوان مردی ادیب و فاضل به کار دبیری
اشتغال ور زید و بعد از شکست غزنویان از سلجوقیان ،ناصرخسرو به مرو و به دربار سلیمان چغری بیک،
برادر طغرل سلجوقی رفت و در ا نجا نیز با عزت و اکرام به حرفه دبیری خود ادامه داد و به دلیل اقامت
طوالنی در این شهر به ناصرخسرو مروزی شهرت یافت .وی که به دنبال سرچشمه حق یقت میگشت با پیروان
ادیان مختلف به بحث و گـفتگو پرداخت و از رهبران دینی ا نها در مورد حقیقت هستی پرس و جو کرد .اما از
ا نچا که به نتیجه ای دست نیافت دچار حیرت و سرگردانی شد و برای فرار از این سرگردانی به شراب و
میگساری و کامیاریهای دوران جوانی روی ا و رد .در سن چهل سالگی شبی در خواب دید که کسی او را می
گوید « چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زایل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر » ناصرخسرو پاسخ
داد « حکما چیزی بهتر از این نتوانستند ساخت که اندوه دنیا ببرد » مرد گ ـفت « حکیم نتوان گـفت کسی را
که مردم را به بیهوشی و بی خردی رهنمون باشد .چیزی باید که خرد و هوش را بیفزاید » .ناصرخسرو پرسید «
من این از کجا ا رم؟ » گ ـفت « عاقبت جوینده یابنده بود » و به سمت قبله اشاره کرد .ناصرخسرو در اثر این
خواب دچار انقالب فکری شد ،از شراب و همه لذائذ دنیوی دست شست ،شغل دیوانی را رها کرد و راه سفر
حج در پیش گرفت .وی مدت هفت سال سرزمینهای گوناگون را سیاحت کرد و سه یا شش سال در پایتخت
فاطمیان یعنی مصر اقامت کرد و در ا نجا در دوران المستنصر باهلل به مذهب اسماعیلی گروید و از مصر سه
بار ب ه زیارت کعبه رفت .ناصر خسرو در سال  ۴۴۴بعداز دریافت عنوان حجت خراسان از طرف المستنصر
باهلل رهسپار خراسان گردید .او در خراسان و به خصوص در زادگاهش بلخ اقدام به دعوت مردم به کیش
اسماعیلی نمود ،اما ب رخالف انتظارش مردم ا نجا به دعوت وی پاسخ مثبت ندادند و سرانجام عده ای تحمل
او را نیاورده و در تبانی با سالطین سلجوقیان بر وی شوریده ،و از خانه بیرونش کردند .ناصرخسرو از ا نجا
به مازندران رفت و سپس به نیشابور ا مد و چون در هیچ کدام از این شهرها در امان نبود به طور مخفیانه
میزیست و سرانجام پس از مدتی دربدری به دعوت امیر علی بن اسد یکی از امیران محلی بدخشان که
اسماعیلی بود به بدخشان سفر نمود و بقیه  ۲۰تا  ۲۵سال عمر خود را در یمگان بدخشان سپری کرد .تمام
ا ثار خویش را در بدخشان نوشت و تمام روستاهای بدخشان را گشت .ح کیم ناصرخسرو دربین اهالی
بدخشان دارای شا ن ،مقام و منزلت خاصی است تا حدی که مردم او را به نام « حجت »  « ،سید شاه ناصر
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ولی »  « ،پیر کامل »  ،و غیره یاد می کنند .مزار وی در یمگان زیارتگاه است.ناصرخسرو قباديانى ( 394 - 481
قمرى) از شاعران برجسته ى ايران است که با دانش هاى روزگار خود نيز ا شنا بود .او طى سفرى هفت ساله از
سرزمين هاى گوناگونى ديدن کرد و گزارش ا ن را در سفرنامه اى به يادگار گذاشت .در مصر با فرقه ى
اسماعيليه ا شنا شد و به خدمت خليفه ى فاطمى مصر ،المستنصر باهلل ،رسيد .او براى فراخواندن مردم به
مذهب اسماعيلى به خراسان بازگشت ،اما مردم ا ن جا چندان از دعوت او خشنود نبودند .به ناچار در
سرزمين کوهستانى يمگان در بدخشان گوشه نشين شد و به سرودن شعر و نگارش کـت اب ها ي ــى در زمينه ى
باو رهاى اسماعيليان پرداخت .زندگى نامه ابومعين حميدالدين ناصرخسرو قباديانى مروزى  ،در سال 394
هجرى در روستاى قباديان مرو ،که اکنون در تاجکستان است ،ديده به جهان گشود .جوانى را به فراگيرى
دانش هاى گوناگون پرداخت و در سايه ى هوش سرشار و روح پژوهشگر خويش از دانش هاى دوران خود
مانند فلسفه ،اخترشناسى ،کيهان شناسى ،پزشکى ،کانى شناسى ،هندسه ى اقليدوسى ،موسيقى ،علوم
دينى ،نقاشى ،سخنورى و ادبيات بهره ها گرفت .با اين همه ،چون ناصرخسرو از خانوده اى برخوردار و
ديوان ساالر بود ،در سال هاى پايانى فرمان روا ي ـ ـى سلطان محمود غزنوى به کار ديوانى پرداخت و اين کار را
تا  43سالگى در دربار سلطان مسعود غزنوى و دربار ابوسليمان جغرى بيک داو و د بن ميکائيل ادامه داد.
پيوستن او به دربار سرا غاز کام جو ي ـ ـى ها ،شراب خوارى ها و بى خبرى هاى او بود و گاه براى خشنودى
درباريان با گ ـ فته هاى هزل ا لود خود ديگران را به مسخره مى گرفت .خود او پس از ا ن که از ا ن ا لودگى ها
کناره گرفت ،خود را به خاطر ا ن سخنان بيهوده اين گونه مالمت مى کند:
اندر محال و هزل زبانت دراز بود
واندر زکات دستت و انگشتکان ق صير
بر هزل کرده وقف زبان فصيح خويش
بر شعر صرف کرده دل و خاطر منير
ا ن کردى از فساد که گر يادت ا يدت
رويت سياه گردد و تيره شود ضمير
چشمت هميشه مانده به دست توانگران
تا اينت پانذ ا رد و ا ن خز و ا ن حرير
اما همين که به چهال سالگى پا گذاشت کم کم از کرده هاى خود پشيمان شد و سرانجام در پـى خوابى ش گ ـفت
بسيار دگرگون شد .خود او سرگذشت ا ن دگرگونى را در ا غاز سفرنامه چنين نوشته است " :شبى در خو اب
ديدم که يکى مرا گـفتي :چند خواهى خوردن از اين شراب که خرد از مردم زايل کند .اگر بهوش باشى بهتر
است .من جواب گـفتم که :حکيمان جز اين چيزى نتوانستند ساخت که اندوه دنيا کم کند .جواب دادي :در
بى خودى و بى هوشى راحتى نباشد .حکيم نتوان گ ـفت کسى را که مردم را به بى هوشى رهنمون باشد ،بلکه
چيزى بايد طلبيد که خرد و هوش را بيفزايد .گ ـفتم که :من اين از کجا ا رم؟ گ ـفت :جوينده يابنده باشد.
سپس ،به سوى قبله اشاره کرد و ديگر سخن نگـفت".
هنگاهى که از خواب بيدار شد ،ا ن گـفته ها با او بود و بر او اثرى ژرف گذاشت و با خود گ ـفت ":از خ واب
دوشين بيدار شدم ،اکنون بايد که از خواب چهل ساله نيز بيدار شوم ".و چنين انديشيد که همه ى کردار
خود را دگرگون کند و از ا ن جا که در خواب او را به سوى قبله نشان داده بودند ،بر ا ن شد که سفرى به
مکه داشته باشد و ا يين هاى حج را به جا ا و رد .او سفر خود را در سا ل  437هجرى از مرو و با همراهى
برادرش ابوسعيد و يک غالم هندى ا غاز کرد .او از بخش هاى شمالى ايران به سوريه و ا سياى صغير و سپس
فلسطين ،مکه ،مصر و بار ديگر مکه و مدينه رفت و پس از زيارت خانه ى خدا از بخش هاى جنوبى ايران به
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وطن بازگشت و روانه بلخ شد .پيامد ا ن س فر هفت ساله و سه هزار فرسنگى براى او دگرگونى فکرى و براى ما
سفرنامه ى ناصرخسرو است .ماندگارى سه ساله ى ناصرخسرو در مصر باعث ا شنا ي ـ ـى او با پيروان فرقه ى
اسماعيليه و پذيرش روش و ا يين ا نان شد .پيروان ا ن ا يين بر اين باور بودند که امامت پس از امام جعفر
صادق(ع) ب ه يکى از فرزندان ايشان به نام محمد بن اسماعيل رسيد که همچنان زنده است و پنهانى زندگى
مى کند .از ا ن جا که پيروان اسماعيل به خردور زى اهميت زيادى مى دانند ،ناصرخسرو به ا ن فرقه گرايش
پيدا کرد و به جايگاهى دست يافت که در مصر به خدمت خليفه ى فاطمى مصر ،المستنصر باهلل 420 - 487 ( ،
هجرى قمرى) رسيد و از سوى او به عنوان حجت خراسان برگزيده شد .ناصرخسرو در بازگشت به ايران ،که
همزمان با ا غاز فرمان روا ي ـ ـى سلجوقيان بود ،در ا غاز به بلخ رفت و در ا ن جا به تبليغ مذهب اسماعيلى
پرداخت .چيزى نگذشت که با مخالفت هاى گروه زيادى از مردم ا ن جا رو به رو شد و بيم ا ن بود که کشته
شود .از اين رو ،به شهرهاى ديگر خراسان و برخى شهرهاى مازندران روى ا و رد و کار تبليغى خود را ادامه
داد .به نظر مى رسد در مازندران پيروانى گرد او را گرفتند ،با اين همه چندان به او روى خوش نشان ندادند
و در هر جا با چوب و سنگ از او پذيرا ي ــى کردند .سرانجام به يمگان در بدخشان رفت تا در خلوت ا ن
سرزمين کوهستانى روزگار گذراند و بر تنها ي ــى خود مويه کند و روزگار را به نگارش کـتاب بگذراند .بيش تر
ا ثار او طى  15سال ماندن در همين کوهستان به نگارش درا مدند .او در ا ن سال ها از پشتيبانى على بن اسد
بن حارث ،که اسماعيلى مذهب بود و ناصرخسرو ک ـتاب جامع الحکمتين خود را به درخواست او نوشته
است ،برخوردار بود .سرانجام در همان سرزمين به سال  481قمرى ديده از جهان فروبست .سال شمار زندگى
او:
 394هجرى قمري :در روستاى قباديان مرو به دنيا ا مد.
 437هجرى ق مري :سفر خود را به سوى مکه ا غاز کرد.
 438هجرى قمري :به بيت المقدس وارد مى شود.
 444هجرى قمري :سفر هفت ساله اش به پايان مى رسد و به بلخ وارد مى شود.
 453هجرى قمري :به دليل تبليغ براى فرقه ى اسماعيلى از بلخ رانده مى شود .زاد المسافرين را نيز در همين
سال م ى نگارد.
 462هجرى قمري :جامع الحکمتين را به نام امير بدخشان ،شمس الدين ابوالمعالى على بن اسد حارث،
نوشت.
 481هجرى قمري :در يمگان بدخشان از دنيا رفت.
نگارشهاى ناصرخسرو  :سفرنامه ،ديوان شعر  ،زادالمسافرين ،در اثبات باورهاى پايه اى اسماعيلى ها به روش
استدال ل است ،وجه الدين(روى دين ،چهره دین ) ،در تاويل ها و باطن عبادت ها و فرمان هاى دين به روش
اسماعيليان ،سعادت نامه ،روشنا ي ــى نامه(منظوم)  ،خوان اخوان ،پيرامون باو رهاى دينى
اسماعيليان،شش فصل(روشنا ي ـ ـى نامه نثر)  ،گشايش و رهايش ،عجائب الصنعه ،جاممع الحکمتين ،شرح
قصيده ى ابوالهيثم احمد بن حسن جرجانى  ،بستان العقول ،در دست نيست و تنها در جامع الحکمتين از
ا ن نام برده شده است ،لسان العالم ،در دست نيست و تنها در جامع الحکمتين از ا ن نام برده است،
اختيار االمام و اختيار االيمان ،در دست نيست و تنها در جامع الحکمتين از ا ن نام برده است ،رساله
الندامه الى زاد القيامه ،زندگى نامه ى خود نوشت که برخى به او نسبت داده اند.
عقلی و باطنی بودن ائین اسماعیلیسم :پيش از هر چيز بايد دانست ناصرخسرو اسماعيلى مذهب است و به نشر عقايد
اسماعيلى در اثارش توجه خاص دارد .وى قريب سه سال در پايتخت خلفاى فاطمى بوده و به مقام حجت رسيده و از جانب
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ّ
المستنصرباّلل (امام فاطمى ان زمان) مامور دعوت مردم خراسان به مذهب اسماعيليان شده است .نگارنده در اين نوشتار مى
كوشد به پاره اى از انديشه هاى اسماعيليه كه شاعر از ان متاثر بوده ,اشاره نمايد: .نگارنده در فرایند اين پژوهش كوشيده است
نخست سرفصل عقايد ائین اسماعيليسم را از منابع موجود مانند اربع رسائل اسماعيليه به تحقيق تامر ,ايران و يمن سه رساله
اسماعيلى به كوشش هانرى كربن ,روضة التسليم خواجه نصير طوسى ,كشف المحجوب ابويعقوب سجستانى و اثار ناصر خسرو
استخراج و يادداشت كند .سپس بازتاب انديشه هاى اسماعيلى را در اثار شاعر به صورت نوشته اى به حضور عالقه مندان تقديم
نمايد (.ابيات داخل متن بر اساس ديوان ناصرخسرو به تصحيح مجتبى مينوى و دكـتر مهدى محقق است).
يگانگى خداوند  :اسماعيليه به يگانگى خدا معتقدند ,اما صفات او را اعم از ثبوتيه و سلبيه انكار مى كنند .به عقيده انان صفت
قائل شدن براى خدا نوعى شرك است.توحيد تقليدى را مى پذيرند و مى گويند از تقليد مى توان به تحقيق رسيد .ناصر خسرو به
تبع ديگر اسماعيليه به وحدانيت خدا ايمان دارد .و او را از صفات مجرد مى داند و توصيف خالق را با صفات مخلوق خالف
توحيد مى شمارد:
خداى را به صفات زمانه وصف مكن
كه هر سه وصف زمانه ست هست و باشد و بود
يكى است با صفت و بى صفت نگوييمش
نچيز و چيز مگويش كه مان چنين فرمود(ص 31ـ ,32ب 5ـ)6
حكيم قباديانى توحيد را اين گونه تعريف مى كند( :توحيد يكـتا ان است كه هر چه اندر افريده ها بينى و دانى از صفت ها و
اضافت ان از خداى تعالى همه دور كن)(،خوان االخوان ,ص  ;107جهت مطالعه ر .ك :ابويعقوب سجستانى ,كشف المحجوب,
ص  6ـ  .).12بدين ترتيب وى نسبت دادن هر فعل و صفتى را به خداوند رد مى كند و قادر و عالم و سميع گـفتن را نوعى تشبيه
مى شمارد:
مگو فعلش بدان گونه كه ذاتش منفعل گردد
چنان كز كمترين قصدى به گاه فعل ذات ما…
گر از هر بينشش بيرون كنى وصفى برو مفزا
(ص  ,2ب 12ـ)14
و باشد بى خالف انگه نه فرد و واحد و يكـتا
عالوه بر ابيات پراكنده در سراسر ديوان ,شاعر در قصيده اى به انكار صفات الهى پرداخته است (:با اين كه ناصر خسرو منكر
صفات الهى است در قصيده اى خدا را قديم دانسته است):
اى ذات تو ناشده ّ
مصور
اثبات تو عقل كرده باور
اسم تو ز ّ
حد و رسم بيزار
ذات تو ز نوع و جنس برتر
محمول نه اى چنانكه اعراض
موضوع نه اى چنانكه جوهر… (ص 244ـ ,245ب 1ـ) 3
ناصر بارى تعالى را برتر از مكان مى داند و عقيده عامه را كه معتقدند خداوند در هر مكانى هست و هيچ جاى از او خالى نيست,
رد مى كند و مى گويد عقل و نفس كه افريدگان خدايند از زمان و مكان بى نيازند ,پس چگونه ممكن است كه مبدع حق
حاجتمند زمان و مكان باشددر يوان اشعار مى خوانيم:
داور عدلى ميان خلق خويش
(ص  ,364ب )18
بى نيازى از كجا و از كدام
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انچه ازو زير تو امد دگرى را زبرست
چرخ را زير و زبر نيست سوى اهل خرد
ور چنين است چه گويــى كه خدا از ِبر ماست؟ سخنت سوى خردمند محال و هدرست
نتوان گـفت كه خالق را زير و زبرست
و انچه او را زبر و زير بود جسم َبود
ناصر خسرو اسماى الهى را باور ندارد و اعتقاد به ان را شرك مى شمارد ,در ديوان اشعار مى گويد:
گويــى كه خداى است فرد و رحمان
موالست همه خلق و اوست موال
اين كيست كه تو نام هاش گـفتى
(ص  ,406ب 45ـ)46
گر ويژه نه اى تو مگر به اسما
و در جامع الحكمتين مى نويسد" :و گويند خداى را نود و نه نام است و هر نامى را معنا ديگر است و هر عاقلى داند كه ان كسى
كه نود و نه معنا با او باشد يك چيز نباشد و از ان نود و نه چيز باشد به ذات خويش و اين تكـثير مى باشد نه توحيد…"جامع
الحكمتين ,ص .44
ابداع  :اسماعيليه معتقدند جهان از طريق ابداع افريده شده است; به عبارت ديگر مجموعه هستى به يكباره با نداى تكوينى
(كن) از سوى مبدا ازلى پديد امده است ( .ر .ك :رسالة الجامعه ,رساله پنجاه و دو از رساله اخوان الصفا ,ص  269و نيز ر.ك:
ايران و يمن سه رساله اسماعيلى ,ص  76ـ  ).78ناصر خسرو در جامع الحكمتين ابداع را چنين تعريف مى كند" :ابداع گويند و
اختراع گويند مر پديد اوردن چيز را نه از چيز و خلق گويند يعنى افريدن مر تقدير چيز را از چيز و مردم را بر ابداع جسم قدرت
خاص بارى تعالى است و هيچ كس جز او قادر به ابداع نيست .در ديوان اشعار
فعل ِ
نيست( ".جامع الحكمتين ,ص  .211ابداع ِ
گويد:
مكن هرگز بدو فعلى اضافت گر خرددارى
َ
به جز ابداع يك مبدع كلمح العين او ادنا
در زادالمسافرين مى نويسد" :ابداع صنع مبدع حق است و مر ان را گروهى از حكما امر گـفتند و گروهى ارادت گـفتند .اندر اين
صنع مر ,مبدعات و مخلوقات را شركـتى نيست… خداى تعالى همى گويد :و ما امرنا اال ُ
واحدة َكلمح بالبصر"(زادالمسافرين ,ص
ُ
(الواحد َالي ُ
صدر منه ّاال الواحد) "خواجه نصيرالدين طوسى ,روضة التسليم ,ص  ،"18.10صدور
 195ـ  ).196بنا به اصل
موجودات گوناگون از مبدا كل كه واحد مطلق است محال به نظر مى رسد; بنابراين اسماعيليه در افرينش موجودات به ترتيب
بودن جهت كـثرت واسطه
صادر اول عقل است كه به سبب دارا ِ
معتقد شده اند ,به عقيده انان نخستين مخلوق و به عبارتى ِ
نفس كل گرديده و صدور ساير موجودات روحانى و جسمانى به ميانجى عقل و نفس و از طريق ابداع و انبعاث صورت گرفته
است.به عقيده ناصر خسرو معناى (كن) ان است كه ابتدا از امر بارى ,عقل اول پديد امد كه امر بدو متحد شد و سپس نفس
كلى از عقل كلى به تاييد امر بارى سبحانه منبعث گشت .وى در اثبات اين مطلب از قران مجيد چنين استدالل مى كند" :عالم
يا هر چه اندروست از دو حرف پديد امد ,چنان كه خدا گـفت قوله تعالىّ :انما قولنا لشىء ا ِْذ اردناه َا ْن نقول َل ُه ْ
كن فيكون".
(جامع الحكمتين ,ص  77و نيز خوان االخوان ,ص  206ـ  ).211از مطالعه اثار منثور شاعر چنين بر مى ايد كه عقل از تصور
ابداع عاجز است .در زادالمسافرين مى نويسد" :از بهر ان گـفتيم كه بر ابداع امر خلق را اطالع نيست كه عاقل نتواند توهم
كردن كه چيزى نه از چيزى چگونه شايد كردن… كه چيزى نه از چيزى كردن ابداع است و ان برتر از عقل است(".
زادالمسافرين ,ص  196و همچنين در صفحات  312و  344همين كـتاب عجز عقل به گونه اى ديگری نیز بيان شده است).
عقل اول
عقل  :اسماعيليه عقل را اولين مخلوق مى دانند .نخستين بار از امر بارى يا ابداع ,عقل اول به وجود امد ,سپس از ِ
نفس كلى هستى يافت و بعد به ترتيب طبايع و ّامهات و اجرام سماوى و مواليد ثالثه به ميانجى عقل و نفس پديد امدند .ناصر
ِ
خسرو نيز در ديوان اشعار عقل را اولين مخلوق مى شمارد و هستى ديگر هستى يافتگان را از عقل مى داند ,به نظر وى عقل
ّ
مخلوق حق و جوهر ّ
نصرّللا تقوى ,ص ).519
مجردى است كه اغاز جهان بدوست (.ديوان اشعار ناصر خسرو ,به تصحيح
ِ
خرد دان اولين موجود زان پس نفس و جسم انگه
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نبات و گونه حيوان و انگه جانور دريا

(ص  ,2ب )18

خداوند جوهر همه چيز را از طريق ابداع ,در عقل قرار داد .سپس به ميانجى عقل ,نفس كلى منبعث شد و نفس هاى جزوى كه
بعد از ان به وجود امدند به تاييد عقل و به ميانجى نفس هستى پذيرفتند (.خوان االخوان ,ص  66ـ  ).76زندگى از عقل است,
صفت ذاتى عقل است و به همين سبب زندگان از او حيات يافته اند .عقل در هستى بخشى
اما عقل خدا نيست .زندگى جاويد ِ
مجبور و مقهور امر خداست و هر انچه مقهور قاهرى باشد نمى تواند خداى باشد (. (.خوان االخوان ,ص  66ـ ).76
در عقل واجب يكى است ّكلى
اين نفس هاى خرده اجزا را
او را به حق بنده بارى دان
(ص  ,168ب 47ـ)48
مرجع بدوست جمله مر اينها ر ا
اگر چه عقل يكى است ,منشاء ظهور كـثرت هاست .به راستى عقل واحد چگونه منشا ظهور كـثرت گشته است؟ در ديوان اشعار
پاسخى براى اين پرسش نمى يابيم ,اما از مطالعه اثار منثور چنين بر مى ايد كه ناصر خسرو عقل كل را (بسيط ِم ْن جميع
الجهات) نمى داند .عقل اول ان جوهرى كه وحدت بدو متحد شده است يكى محض نيست (.وجه دین ،چاپ دوم ،تهران ،
طهوری .)۱۳۴۸٫ ،شاعر در ديوان اشعار از عقل به عنوان اولين موجود كمتر سخن مى گويد ,بيشتر توجه او به خرد يا عقل
انسانى معطوف است .در ادب فارسى كمتر شاعرى را مى توان يافت كه به اندازه ناصر خسرو درباره (خرد) شعر گـفته باشد.
مظهر
ستايش خرد و دورى از هر عملى كه با شان انسانى منافات دارد او را از ديگر گويندگان و نويسندگان ممتاز مى كند: .ناطق ِ
عقل كل در اين عالم است .ناطقان همان پيغمبران اولوالعزم اند و شمار انان هفت است :ادم ,نوح ,ابراهيم ,موسى ,عيسى و
محمد (ص) .ناطق هفتم اسماعيل بود كه قائم است و با ظهور او قيامت بر پا مى گردد(.وجه دین ص ،۳۳٫و قصیده
 ،) ۵۱-۵۰/۲۳۲ناصر خسرو نيز از شش پيامبر اولوالعزم در ديوان اشعار ياد كرده است:
شش بود رسول نيز مرسل
بنديش نكو در اعتذارم (ب  ,419ب )45
ز بهر انكه بنمايند مان ان جاى پنهانى
دمادم شش تن امد سوى ما پيغمبر از يزدان
چشم پنهان بين از ايشان ايدت پيدا
به دل در ِ
(ص  ,289ب 17ـ)18
بديشان ده دلت را تا به دل بينا شوى زيشان
شاعر در ديوان اشعار درباره بعثت پيامبران استدالل لطيفى دارد .وى علت وجوبى برانگيخته شدن پيامبران را بهره مندى
انسان از قوه عقل مى داند:
زى پيل و شير و اشتركايشان قوى ترند
ايزد بشير چون نفرستاد و نه نذير (ص  ,104ب )33
هدايت ايشان طاعت از عصيان و
راستى هدف پروردگار از فرستادن پيغمبران چيست؟ پبامبران نگاه دارنده صالح خلق اند و با
ِ
كـفر از ايمان جدا مى گردد.
دانى اگر هيچ نبودى رسول
خلق نه طاغى و نه عاصيستى
در خلل ظلمت بودى اگر
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(ص  ,250ب 39ـ)41
خلق ز پيغمبر خاليستى
ً
حكيم در اثار منثور به تفصيل در اين باره سخن گـفته است 19,مثال در بخشى از خوان االخوان علت بعثت را عجز بشر در
درك غرض افريدگار از افرينش دانسته است.
ّ
بینش وحى در اسماعیلیسم  :اسماعيليان معتقدند که وحى الهى با تكلم و گـفتار توام نبوده و از طريق الهام و تلقين قلبى و
ديوان اشعار
سطح صالحیت و اختیار عقالنی و گونه پذیرش توسط حضرت محمد(ص) ،انجام گرفته است ,ناصر خسرو نيز در ِ
كالم با اواز را از جانب خدا رد مى كند:
نور ازلى را چو دلش راست بپذرفت
هللا زمين شد كه نديدند مثالش
وز بركت اين نور فرو خواند قران را
بنبشته بر افالك و بر و بحر و جبالش
وان كس كه همى گويد كاواز شنودى
منديش از ان جاهل و منيوش محالش (ص  ,207ب 27ـ) 29
گشتن حال و سخن گـفتن باواز و حروف
زبر و زير همه جمله به زير قمر است
نظر تيره در اين راه نداند سر خويش
(ص  ,317ب 27ـ)28
ورچه رهبر به سوى عالم عقلى نظر است
وحى به نظر ناصر خسرو عبارت از اثبات و تاييدى است كه به نور ان ,پيامبر اكرم نوشته خداى تعالى را مى خواند .وى در اين
باره كه وحى الهى با كالم و بيان همراه نيست مى گويد" :علم به مردم يا به قول رسد يا به كـتابت و قول و اواز و حروف از خداى
تعالى ممتنع و محال است ".همچنين در تبيين اين موضوع به ايه (كذالك اوحينا اليك ً
روحا ِمن امرنا) استناد مى جويد:
واندرين ايه پيداست كه وحى سوى رسول صلعم روحى بود نه جسمى و اواز از جسم ايد نه از روح ,پس ظاهر است به حكم
اين ايه كه وحى اشارتى بود نه اوازى .در زادالمسافرين مى نويسد …" :پس واجب ايد كه نخستين دانا از مردم ان باشد كه دانا
كننده او غايب باشد و او علم از نوشته او خواند كه ان قول است به غايبان مخصوص… و به راه چشم و فكرت دانا شود نه به
راه گوش ".از مطالعه اثار ناصر خسرو چنين بر مى ايد كه جبرئيل بدون تمثل به صورت بشرى و بى كالم وحى الهى را به دل
حضرت رسول (ص) الهام كرد و حضرت نيز بى واسطه ان را براى مردم اشكار ساخت.
مراتب بینش دعوت  :مردم بنا به عقيده اسماعيليان به نسبت اطالعشان بر معانى باطنى به چند دسته تقسيم مى شوند،واز
اين رو اسماعيليان خود را اهل ترتيب مى خوانند .در "مقدمه اربع رسائل اسماعيليه" مراتب دعوت دوازده ذكر شده كه شامل:
ناطق ,اساس ,امامّ ,
حجت ,باب ,داعی ,متم ,الحق ,جناح ,ماذون ,مكاسر و مستجيب است( ".عارف تامر ,اربع رسائل
اسماعيليه ,ص  .13براى اگاهى بيشتر درباره مراتب دعوت اسماعيلى ر .ك :مارشال .گ .س .هاجسن ,كـتاب فرقه اسماعيليه,
ترجمه فريدون بدره اى ,ص  . ).21ناصر خسرو مراتب دعوت اسماعيلى را هفت مى داند كه به ترتيب عبارت اند از( :ناطق,
اساس ,امام ,حجت ,داعى ,ماذون ,مستجيب) ( .وجه دين ,ص  .).162در سراسر ديوان ناصر خسرو درباره مرتبه
(الحق،جناح،مکاسر،ومتم) اشارتى نيافتم ,ولى براى ساير موارد شواهدى هست که بیشترینه ان را می دانند:
فضل اساس و امام و حجت و ماذون (ص  ,10ب )39
فضل سخن كى شناسد ان كه نداند
ّ
نيست قوى زى تو قول و ّ
(ص  ,492ب )44
حج ِت حجت چون عدوى حجتى و داعى و ماذون
(ص  ,439ب )33
نروم جز كه بر طريق اساس
تا اساس تنم به پاى َبود
دكـتر مشكور در توضيح مراتب فوق مى نويسد ":كسى را كه تازه به كيش انان در ايد مستجيب مى ناميدند .انان را كه در طريق
ايشان راسخ شده ,اجازه سخن گـفتن مى يافت (ماذون) مى گـفتند و چون به درجه دعوت مى رسيد (داعى) مى خواندند و چون
به رياست داعيان ارتقا مى يافت حجت نام مى گرفت يعنى گـفتارش حجت خداست بر خاليق و چون مرتبه واليت مى يافت و
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از معلم بى نياز مى گشت امام خوانده مى شد .پس از امام به مقام وصايت و اساس مى رسيد و در اخرين مرتبه مقام ناطق را مى
يافت .ماذونان به دو دسته تقسيم مى شدند :ماذونان محدود يا اصغر كه داعى معلوم و معين را مى توانست دعوت كند و
ماذونان مطلق كه هر كس را مى توانست دعوت نمايد ,ولى زير نظر و راهنمايــى داعى .گاهى مرتبه داعى را به سه درجه مى
رسانيدند :داعى بالغ ,داعى مطلق ,داعى محدود.هر امامى دوازده حجت داشت كه پنج تن از انان همواره مالزم خدمت او بودند
و هفت تن مامور جزاير سبعه يعنى اقاليم هفتگانه بودند _ حكم هر يك از ّ
حجتان سه نفر داعى بودند و هر يك از داعيان نيز
عده اى ماذون زير فرمان داشتند .داعيان و ماذونان در تعليمات خود سلسله مراتب را رعايت مى كردند و تا از تعاليم خويش در
مرتبه پايين نتيجه مثبت نمى گرفتند مرتبه بعدى را شروع نمى كردند (".محمدجواد مشكور ,تاريخ شيعه و فرقه هاى اسالم تا
قرن چهارم ,ص  ).228شاعر خود از حجت هاى دوازده گانه فاطميان بود ,از اين رو در پاره اى ابيات از خود با القابى نظير:
حجت نايب پيغمبر ،و ّ
حجت خراسانّ ,
حجت مستنصرىّ ,
ّ
حجت فرزند رسول ،ياد مى كند( .ديوار اشعار ,ص  56و  155و  197و
 .).448ناصر در ديوان اشعار به مراتب دعوت نمى پردازد ,اما در وجه دين تاكيد دارد كه رسيدن به سه مرتبه ناطق و اساس و
امام از طريق تعليم و تعلم ممكن نيست و به خواست و اراده الهى صورت مى گيرد(.وجه دين ,ص  18ـ  .19وى براى دين سه
مرتبت قايل است :مرتبت نطق ,مرتبت وصايت ,مرتبت امامت .بنا به قول او هجده تن در اين سه مرتبه ايستاده اند (.خوان
االخوان ,ص  .68در جامع الحكمتين به ترتيب و تفصيل مراتب دين پرداخته است .ر .ك :ص  ).154در ديوان اشعار از ميان
وصي
وصي نوح را سامِ ,
وصي ادم را شيثِ ,
اوصياى پيامبران تنها به حضرت على (ع) و هارون اشاره مى كند ,اما در وجه دين ِ
وصي عيسى را شمعون و وصى حضرت محمد را على (ع) ذكر مى كند 31(.وجه دين,
وصي موسى را هارونِ ,
ابراهيم را اسماعيلِ ,
ص  ).50خواجه نصير طوسى نيز در روضة التسليم به اوصياى پيامبران اشاره كرده است( ر .ك :ص  128ـ  ).129ناطق در عالم
جسمانى به منزله عقل و وصى به منزله نفس است .پس وصى ان فايده را كه از ناطق مى پذيرد به امام و امام ان فايده را كه از
وصى مى پذيرد به باب خود و باب ان فايده را كه از امام مى پذيرد به حجت مى رساند و به قول ناصر خسرو (مرتاييد را از حجت
گذر نيست و فرود از او پذيرندگان مر فرمان را به شرح توانند پذيرفتن نه به رمز) (.خوان االخوان ,ص  203ـ  ).204بینش امامت
و تاويل در اسماعیلیسم  :اسماعيليان مى گويند معانى قران مكـتوم است و بشر براى درك معانى ان محتاج امام است .تعيين
امام به خواست و اراده خدا انجام مى گيرد و امامت در نسل حضرت رسول موروثى است .ناصر خسرو در اين باره مى
نويسد":امام ان است كه فرزند او امام باشد و نسل او بريده نشود و هر كه دعوى امامت كند و نسل او بريده شود او دروغ زن
حق اسماعيل مى دانند .به اعتقاد
بود(".وجه دين ,ص  ).12اسماعيليه امامت را بعد از امام جعفر صادق به نص ّ ان حضرت ِ
انان امامت بعد از اسماعيل به پسرش ّ
محمد ملقب به مكـتوم منتقل شد و او اولين امام مستور بود .پس از محمد مكـتوم پسرش
جعفر صادق و بعد از او پسرش محمد حبيب به امامت رسيدند .محمد حبيب اخرين امام مستور بود و بعد از او پسرش مهدى
دعوتش را اشكار كرد (.ر .ك :بيست گـفتار در مباحث علمى و كالمى و فرق اسالمى ,ص . ).207اسماعيلیان براى امامت شرايط
خاصى قايل نيستند .ه مين قدر كافى مى دانند كه از اوالد على باشد و به نص ّ پدر باشد .سن و معلومات و رفتار و كردار امام در
نظر انان اهميتى ندارد ,چنانكه الحاكم در سن يازده سالگى ,الظاهر در سن شانزده سالگى ,المستنصر در سن هشت سالگى و
االمر در سن پنج سالگى به خالفت رسيدند .انان معتقد بودند به محض اينكه خليفه اى فرزند خود را به جانشينى برگزيد اسرار
مكنونه ّربانى و صفات الهى از او به فرزندش حلول مى كند و اين همان ميراث معنوى است كه پيامبر به على (ع) منتقل ساخته
است.مبلغان مذهب اسماعيليه ,مبالغه را در حق خلفاى فاطمى به ّ
حد افراط رسانده اند و همين خلفاى نابالغ را واجد علوم
ِ
ّاولين و اخرين دانسته اند 35.ناصر خسرو در ديوان اشعار به امامت خلفاى فاطمى اشاره نموده و انها را (پسران على) و (امام
بن االمام) خوانده است:
شجر حكمت پيغمبر ما بود و برو
هر يك از عترت او نيز درختى ببرند
پسران على انها كه امامان حقند
داکتر نصرالدین شاه پیکار
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به جاللت به جهان در چو پدر مشتهرند
سپس ان پسران رو پسرا زان كه تو را
(ص  ,66ب 26ـ)28
پسران على و فاطمه ز اتش سپرند
همچنين گـفتم كه روزى بركشد
فاطمى شمشير حق را از نيام
دين جد خويش را تازه كند
(ص  ,364ب  23ـ )24
ان امام بن االمام بن االمام
همچنين در مستنص رباهلل خليفه فاطمى را بديل از پيغمبر و على و حسن و حسين مى داند و درگاه مستنصر را قبله دين و دنيا
مى شمارد:
رفتم به در ان كه بديل است جهان را
از احمد و از حيدر و شبيروز شبر
قبله علما يكسر مستنصر ّ
باّلل
فخر بشر و حاصل اين چرخ مدور (ص  ,133ب 67ـ)69
شاعر خلفاى فاطمى را فرزندان على (ع) و جانشينان بر حق ّ او مى داند كه از علم تاويل به خوبى اگاه اند:
مر ترا در حصن ال مصطفى بايد شدن
ُ
تا ز علم جد خود بر سرت درافشان كنند
ّ
حجتان دست رحمان ان امام روزگار
(ص  ,151ب 25ـ)26
دست اگر خواهند در تاويل بر كيوان كنند
ناصر خسرو در اثار منثور نيز درباره خداوند تاويل بحث كرده و كمال دين را در امامت دانسته است ,در خوان االخوان امده:
(مر دين را سه مرتبت است ,نخست از او مرتبت نطق است و ان پيغمبرى است كه شريعت ارد و تاليف كـتاب و اعمال كند و
بنياد تاويل او نهد و مثل ها و رمزها را معنا بگويد و خلق را
خلق را بر پذيرفتن ظاهر تكليف كند و ديگر مرتبه وصايت است كه ِ
از موج شبهت به خشكى و ايمنى حقيقت برساند و سه ديگر مرتبت امام است كه ظاهر و باطن را امام نگاه دارد و خلق را بر
اندازه طاقت ايشان از علم تاويل بهره دهد اندر همه زمانى( .خوان االخوان ,ص  85ـ  86و نيز ر .ك :جامع الحكمتين ,ص  290ـ
 . ).291عقيده ناصر شرف و منزلت امام برتر از ديگر منزلت هاست .در بخشى از اخوان االخوان در توضيح اين نكـته مى
اورد"امام اخر مؤيدان است و اوست كه مردم ازو از فنا به بقا رسد و مرمثل ها و رمزهاى ناطق را به حق عبارت تواند كردن… و
همچنان كه نفس ناطقه از همه نفس ها شريف تر است امام را منزلت از همه منزلت ها برتر است و گواه بر درستى اين قول ان
است كه منزلت امام منزلت خداوند قيامت است عليهم السالم .همه ناطقان خلق را دعوت سوى او كردند و از شرف و منزلت
امام بود كه خداى تعالى گـفت روز قيامت هر گروهى را به امام خويش خوانيم"((خوان االخوان ,ص  85ـ  86و نيز ر .ك :جامع
الحكمتين ,ص  290ـ . ).291روزگار هيچ گاه خالى از امام نيست و اطاعت از امام بر همگان واجب است و تكذيب امام حق
عذاب ابدى را به دنبال دارد .هر كس از امام روزگار خود اطاعت نكند از رسول خدا اطاعت نكرده و هر كس از رسول خدا
اطاعت نكند از خدا اطاعت نكرده است " .وتاويل در واقع اساس و پايه ايين اسماعيلى را تشكيل مى دهد در اين مذهب از
اهميت خاصى برخوردار است .در نظر اسماعيليان تمامى پديده هاى عالم ظاهر و باطنى دارند ,ظواهر بايد تاويل شوند و علم
تاويل را فقط ائمه يا كسانى كه از ايشان فراگرفته اند ,مى دانند و ديگر افراد حتى انبيا هم از تاويل قران و احكام اگاهى ندارند,
كار انبيا فقط ابالغ سخنان الهى است و تاويل ان را امام بر عهده دارد( ".جامع الحكمتين ,ص  115ـ ).116
بهتان بود ار تو به جز اين گويــى بهتان
معنى سخن ايزد پيغمبر داند
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بر مشكل اين معجزه جز ال نبى را كس را نبود ّقوت و نه قدرت و سلطان (ص  ,484ب  49ـ )50
راهت ننمايد سوى ان علم جز اين ال (ص ,255ب )28
بر علم مثل معتمدان ال رسول اند
خداوند در قران بر سبيل تمثيل با مردم سخن مى گويد و بسيارى از مطالب را به صورت كنايه و رمز و مثل بيان مى كند و به
سبب مكـتوم بودن معانى است كه بشر به امام محتاج است تا ان معانى را از راه تاويل روشن سازد .تاويل خاص ايات متشابه
نيست .همه ايات قران ـ اعم از محكم و متشابه ـ احاديث و احكام شريعت همه داراى تاويل اند.ناصر خسرو در وجه دين شرح
و تفصيل احكام نماز و روزه و زكات و ساير دستورهاى شرعى را امثالى مى داند كه مردم براى رهايــى از دوزخ بايد در پـى يافتن
معانى ان باشند 43.حكيم تنزيل را در برابر تاويل به كار مى گيرد و ظاهر الفاظ شريعت را تنزيل و معانى انها را تاويل مى نامد.
به اعتقاد او شريعت پيامبران در ظاهر مختلف اما معانى و تاويل همه انها يكى است 44,همان طور كه پيامبرى و امامت الزم و
ملزوم يكديگرند تنزيل و تاويل نيز مكمل هم هستند .از انجا كه فهم باطن ايات و دريافت حقيقت احكام الهى جز از راه تاويل
ممكن نيست ناصر ادمى را به تاويل مى خواند:
بررس از ّ
سر قران و علم تاويلش بدان
(ص  ,53ب )18
گر همى زين چه بسوى عرش بر خواهى رسيد
جز به علمى نرهد مردم از اين بند عظيم
كان نهفته است به تنزيل درون زير حجاب
چون ندانى ره تاويل به علمش نرسى
(ص  ,189ب  39ـ )40
ورچه يكيست ميان من و تو حكم كـتاب
ّ
بارى در ادب فارسى هيچ شاعرى به اندازه ناصر خسرو از تاويل سخن نگـفته است .البته اين مربوط به جهان بينى اوست كه
اصل تاويل را در همه
ترجيح مى دهد باطن را به جاى ظاهر و تاويل را به جاى تنزيل بنشاند .او به عنوان يك باطنى مذهب ِ
موارد خلقت و پديده هاى مادى و معنوى جهان جارى و سارى مى داند ,اما گاهى استدالل هايش در تاويل ايات و احكام بسيار
غريب مى نمايد ,براى نمونه در تاويل ايه  59سوره احزاب مى نويسد :خداى تعالى همى گويد به رمز اندرين معنا… "اى پيامبر
بگوى مر زنان خويش را يعنى مرنقيبان دين را اندر وقت خويش و دخترانت را يعنى الحقان امامان را و زنان مؤمنان را يعنى مر
داعيان را تا چادرهايشان را به خويشتن نزديك كنند يعنى كه پوشيده باشند از دشمنان كه ان نزديكـتر است بدانك
بشناسندشان ,يعنى تا ان ظاهريان ندانند پس رنجه ندارندشان" .(.خوان االخوان ,ص  .283در جامع الحكمتين در تاويل ايه
(استوى على العرش) نيز تاويل عجيبى دارد ر.ك :ص ) 164
ناصر در ديوان اشعار نيز گاه به تاويل مى پردازد كه در اين جا به ذكر دو مورد بسنده مى كنيم:
مردم اگر ز اب مرده زنده بماندى
خلق نمردى هرگز بر لب جيحون
اب خداى ان كه مرده زنده بدو كرد
(ص  ,9ب  29ـ )30
ان پسر بى پدر برادر شمعون
با همه خلق گر از عرش سخن گـفت خداى
تا به طاعت بگزارند سزاوار ثناش
عرش او بود ّ
محمد كه شنودند ازو
سخنش را دگران هيزم بودند و تراش…
مرترا عرش نمودم به دل پاك ببين
گر نبيندش همى از شغب خويش اوباش
عرش اين عرش كسى بود كه در حرب رسول
(ص  ,276ب 13ـ)18
چون همه عاجز گشتند بدو داد لواش
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بینش معاد در اسماعیلیسم :اسماعيليه معاد را روحانى مى دانند نه جسمانى .بدين جهت در باور انان ثواب و عقاب نيز
جهان
روحانى است .انان پاداش و كيفر اخروى را تاويل مى كنند و مى گويند تشنگى و گرسنگى خاص عالم مادى است و در ِ
معنا مفهومى ندارد:
گر همى چيزى ببايد مان خريد
در بهشت انجا محالست ار زراست
از نياز ماست اينجا زر عزيز
ورنه زر با سنگ سوده همبر است

(ص  ,34ب 37ـ)38

بدين ترتيب ناصر خسرو نيز احساس نياز در بهشت را نفى مى كند و مى گويد هر كس به اندازه شايستگى خود بى اين كه از
مرتبت ديگرى اگاه باشد از ثواب الهى بهره مند مى گردد.
گر بهشتى تشنه باشد روز حشر
او بهشتى نيست بل خود كافر است
ور نباشد تشنه او را سلسبيل
گر چه سرد و خوش بود نا درخور است (ص  ,34ب 40ـ)41
دوزخ و بهشت حقيقى داراى اوصاف جسمانى نيست ,اماكسانى كه از تاويل ايات اگاهى ندارند نعمات بهشتى را مانند نعمت
هاى دنيوى مى پندارند:
در بهشت ار خانه ز ّرين بود
قيصر اكنون خود به فردوس اندرست (ص  ,34ب )43
راحت و اسايش و درد و رنج اين سراى فانى ,چاشنيــى از ّلذت و عذاب سراى جاويد است .فضايل و رذايل اخالقى معلول
بهشت ودوزخ اند و راحت و ّلذتى كه در اين عالم هست از بهشت مى ايد:
راحت و رنج از بهشت خلد و ز دوزخ
(ص  ,138ب )41
چاشنيــى دان در اين سراى بعاجل
حكيم خرد گرا در اثار منثور خود دوزخ را كنايه از جهل و بهشت را كنايه از دانش كامل مى انگارد كه بر اثر كسب تعاليم ايين
اسماعيلى حاصل مى شود 49.هر كس از امام حق پيروى كند به بهشت مى رسد; بنابراين بهشت حقيقى ,عقل و حضرت رسول,
ِدر بهشت و كلمه شهادت ,كليد ِدر بهشت است.گـفتار ناصر خسرو مؤيد اين مطلب است كه وى دوزخ را به تعبيرى كه ديگر
فرقه هاى اسالم قبول دارند ,نمى پذيرد .در جامع الحكمتين مى نويسد" .اگر گويد بهشت چيست گوييم عالم ارواح است و
معدن ّلذات است ,اگر گويد دوزخ چيست گوييم معدن دردها و رنج هاست(".جامع الحكمتين ,ص  96و نيز ر .ك:
زادالمسافرين ,ص  ).481گاهى در ديوان اشعار از سلسبيل و همنشينى با حور و سبزپوشى در بهشت سخن مى گويد ,حال
سؤال اين است كه ايا شاعر در بيان عقايد خود دچار تضاد گويــى گشته است يا اينكه سلسبيل و حور و غيره در ان ابيات
تاويل خاصى دارند؟ به نظر مى رسد شاعر بى توجه به تاويل بهشت و دوزخ ان را در مفهوم معمول به كار برده است .دكـتر
مشكور مى نويسد":اسماعيليان به بهشت و دوزخ جسمانى معتقد نيستند ,ولى براى مبتديان اين كلمات را به معناى معمول ان
تفسير مى كردند (".محمدجواد مشكور ,فرهنگ فرق اسالمى ,ص  53و نيز ر.ك :هاجسن ,فرقه اسماعيليه ,ترجمه فريدون بدره
اى ,ص  ).23شاعر در ديوان اشعار ايمان قلبى خود را به معاد به وضوح بيان مى دارد و با بيانى شيوا و متين به صفات روز
قيامت اشاره مى كند و از بطالن سبب ها و بريده شدن نسب ها و گواهى دادن اعضاى بدن به هر انچه كرده اند ,سخن مى
گويد .وى اصل پاداش و كيفر اخروى را باور دارد اما حشر و نشر جسمانى را نمى پذيرد .در نظر او جسم ادمى خادم و پيشكارى
داکتر نصرالدین شاه پیکار
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بيش نيست و چشم و دست و پا دست افزارهاى نفس اند; به تعبير ديگر فاعل حقيقى نفس است و پاداش و كيفر اخروى
متوجه نفس خواهد بود (.جامع الحكمتين ,ص  ).105وى در جامع الحكمتين ثواب و عقاب را چنين تعريف مى كند( :اگر گويد
عقاب چيست؟ گوييم انچ نفس بيابد پس از ان كه از جسد جدا شود از اندوه و درد و رنج و پشيمانى همه عقاب است .اگر گويد
ثواب چيست؟ گوييم انچ نفس بيابد اندر معاد خويش از ّلذت و راحت و شادى پس از انك از جسد جدا شده باشد همه ثواب
است) (.جامع الحكمتين ,ص  ).105جهان بيهوده افريده نشده است .عدل الهى اقتضا مى كند كه نيكوكاران به پاداش اعمال
نيك خود و بدكاران به كيفر اعمال بد خود برسند و اين پاداش و كيفر جاودانه است ,در زادالمسافرين امده است …" :ظاهر
است كه بقاهر مثاب را و معاقب را الزم است و ثواب بقاست اندر لذت و عقاب بقاست اندر نه لذت اعنى ّ
شدت( ".
زادالمسافرين ,ص  ).444با وجود اعتقاد به ابدى بودن ثواب و عقاب ذوق فلسفى شاعر را به حكمت مى كشاند و مى گويد:
چون كند سى ساله عاصى را عذاب جاودان
اين چنين حكم و قضاى حاكم دادار نيست… (ص  ,313ب )28
از گـفتار ناصر خسرو در اثار منثور چنين بر مى ايد كه با ظهور ناطق هفتم ,محمد بن اسماعيل ,امام قائم ,حساب اعمال را از
مردم خواهند خواست .در وجه دين امده است" :ان هفتمين كه بيايد كار نفرمايد ,بلكه او جزا دهد مر خلق را و مر ان روز را
شنبه گـفتند و بزرگ فرمودند داشتن و ان روز قائم قيامت است عليه السالم(".وجه دين ,ص  ).51بینش جبر و اختيار در
امر بين االمرين را ترجيح مى دهند.
اسماعیلیسم  :اسماعيليان به تبع از امام ششم از ميان دو خط افراطى جبر و اختيار ِ
تمايز بين عصيان و طاعت را ناديده مى گيرند و گناه اعمال خود را به خدا نسبت مى دهند .به نظر انان نيك و
معتقدان به جبر ِ
بد نه از جانب بندگان ,بلكه بنا به خواست و اراده الهى صورت مى گيرد.ناصر خسرو نه به جبر مطلق معتقد است و نه به
اختيار مطلق .او "امر بين االمرين" را مى پذيرد كه هم به اراده و خواست الهى و جهى مى نهد و هم مسئوليت و تاثير انسان را
انكار نمى كند:
به ميان قدر و جبر رود اهل خرد
راه دانا به ميانه ى دوره خوف و رجاست
به ميان قدر و جبر ره راست بجوى
كه سوى اهل خرد جبر و قدر درد و عناست (ص  ,21ب 22ـ)23
دليل مختار بودن ادمى است ,چنان كه در ديوان اشعار مى سرايد:
بعثت پيامبران و توصيه به نيكى ها و پرهيز از بدى ها ِ
پس ان كه رسول امده با وعد و وعيد
از ِ
چند گويــى كه بد و نيك به تقدير و قضاست
گنه كاهلى خود به قضا بر چه نهى
كه چنين گـفتن بى معنى كار سفهاست (ص  ,20ب 16ـ)17
مكن بدى ّ و تو نيكى بكن چرا فرمود
َ
(ص  ,71ب )24
خداى ما را گرما نه حى ّ و مختاريم؟
ناصر خسرو در اثار منثور نيز به "امر بين االمرين" تاكيد دارد .وى در پاسخ يكى از برادران مذهبى كه پرسيده است مردم در
انچه مى كنند مجبورند يا مختار ,مى نويسد( :بدان اى برادر كه اين مسئله از جعفر صادق ـ رضى هللا عنه ـ پرسيدند ,گـفت :خداى
عادل تر از ان است كه خلق بر معصيت مجبور دارد و پس ايشان را بر ان عقوبت كند .گـفتندش هر چه خواهد مردم تواند كرد؟
گـفت :قدرت خداى بيش از ان است كه كسى را در ملك او دست درازى باشد .گـفتندش حال مردم پس چگونه است؟ گـفت":
كارى ميان دو كار ,نه مجبور است و نه مختار…" ( رساله گشايش و رهايش ,ص ).124
دانش و خرد در اشعار فردوسی و ناصرخسرو  :زهرا شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
اصفهان در چکیده فکری خود پیرامون ناصر خسرو این چنین می نگاردّ " :
حتی کسی که کمترین اشنایــی را با اشعار فردوسی و
ناصرخسرو داشته باشد ،ابیاتی از این دو در ستایش و بایستگی خرد شنیده است .در این مقاله ،پس از ذکر مقدمهای کوتاه
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دربارهی ارزش خرد و گرمی بازار ان در قرون نخستین ورود اسالم به ایران ،به تفکیک به سراغ نمونههایــی از ابیات پیرامون
خرد در اشعار فردوسی و ناصرخسرو رفتهایم و پس از ان به عنوان نتیجهگیری به مقایسهی جایگاه خرد در اشعار این دو شاعر
بلنداوازهی پارسیسرا پرداختهایم ".بر طبق دیدگاه اهالی علم منطق ،اندیشه وخرد ،مهمترین وجه تمایز و تعریف انسان در
مقایسه با جانداران دیگر است .بر همین مبنا ،تنها راه تعالی انسانیت و انفکاک او از عالم حیوانی ،تربیت و تقویت نفس
ناطقهی بشریست .شاید از همین رو حکیمان همواره در طول تاریخ بیش از هر چیز دیگر خواص و عوام جامعه را به کوشش
در جهت رشد عقالنیت توصیه کردهاند .از سوی دیگر ،این راست است که ظاه ًرا از قول عارفان ،از اندیشه به عنوان کـژراهه-
حتی انان نیز غور و ّ
طرار (به جای شهود و دل) در راه رسیدن به حقیقت نام برده شده است ،ولی ّ
ای گمراهکننده و راهزنی ّ
تفکر
در افاق و انفس را جادهای به ملکوت معرفت میدانند .در قرون نخستین اسالمی ،حوزهی فرهنگی ایران در بحران هویت و
گرداب نابخردی حاکمان ناشایسته گرفتاربودو نیاز به اشاعهی ّ
تفکر سالم به ّ
شدت در ان احساس میشد؛ از سویــی تکاپوهای
عقیدتی و کالمی چنین اقتضا میکرد که کسانی چون ناصرخسرو در میدان سخن حاضر شوند و از سوی دیگر ستمهای حاکمانی
که به نام حکومت اسالم در پـی گسترش قلمرو و کسب منافع برای خود بودند ،حکیمانی چون فردوسی را وامیداشت که با
ارجاع به حال گذشتگان ،شاهان خیرهسر را زنهار دهند و به عقالنیت فراخوانند.
جایگاه خرد در اشعار فردوسی :شاهنامه را که باز میکنی نخستین بیت ان کافیست تا بدانی خرد تا چه اندازه نزد فردوسی
بزرگ و ارجمند است .ارج خرد در شاهنامه تا به انجا است که در نخستین بیت و همارز جان امده و بالفاصله پس از خدا جای
گرفته« :به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه بر نگذرد» فردوسی خرد را پیش از افرینش عالم اورده که خود پیداست،
این ارج برای خرد بر تمامی عناصر شاهنامه سایه افکنده است و همین است که راه را بر یاوههای طاعنان این میراث بزرگ می
بندد که شاهنامه را دروغ و افسانه میخوانند« :تو این را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسون و بهانه مدان» رستم که راوی ذهن
فردوسی است در شاهنامه جهاندار نیست .او تاجبخش است و این انتخاب نقش برای رستم نشان میدهد که رستم نه خرد
عقاید حاکمان که خرد ناب و داوریکننده است؛ خردی که میتوان با ان تمام اندیشهها را به چالش کشید و تا انجا پیش رفت
که برابر شهریار ایستاد و با فریاد به او گـفت:
همه کارت از یکدگر بدتر است
تو را شهریاری نه اندرخور است
شاهنامه دریای دانش و خرد است .واژهی «خرد» که به جرات میتوان گـفت تکیه کالم فردوسی در سرودن شاهنامه است ،در
هنگامههای گوناگون تکرار شده است .در همان اغاز شاهنامه و پیش از مقدمات دیگر ،فردوسی پارهای از پیشگـفتار منظوم
خود را در ستایش خرد اورده است .به این مثالها که تنها تا پایان جلد نخست شاهنامه گرداوری کردهام ّ
توجه کنید:
خداوند جان و خرد
به نام
ِ
کزین برتر اندیشه برنگذرد
خرد را و جان را همی سنجد او
در اندیشهی سخت کی گنجد او
خرد گر سخن برگزیند همی
همان به گزیند که بیند همی
اندر ستایش خرد:
خرد بهتر از هرچه ایزدت داد
ستایش خرد را به از راه داد
خرد افسر شهریاران ُب َود
زیور نامداران بود
خرد ِ
خرد زندهی جاودانیشناس
داکتر نصرالدین شاه پیکار

226

اداره نشرات سیمای شغنان

خرد مایهی زندگانیشناس
خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای
کسی کو خرد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کردهی خویش ریش
از اویــی به هر دو سرا ارجمند
گسسته خردپای دارد به بند
خرد را و جان را که یارد ستود
و گر من ستایم که یارد شنود
پاسخ شاه یمن:
خرد داشته،عقل پیراسته
زبان راستی را بیاراسته
گـفتار فریدون به پسران:
َ
هر انکس که بد کرد کیفر ب َرد
چه گـفتند گـفتندگان ُپر خرد
که بر ما چنین گشت گردان سپهر خرد خیره شد ،تیره شد جای مهر
درمورد مردن فریدون:
مرد خردمند شاد
جهانا سراسر فسوسی و باد به تو نیست ِ
دورهی سام:
چو بیدار شد بخردان را بخواند سر ِان سپه را همه برنشاند
زبان و خرد بود و ر ِای درست به تن نیز یاری ز یزدان ُبجست
دورهی منوچهر:
ز سهم وی و بویهی پور خویش خرد در سرم جای نگرفت بیش
سام و زال:
به مهر و به خوبی و داد و خرد زمانه همی از تو رامش برد
که نادان نباشد بر ایین و دین
دگر با خردمند مردمنشین
زال و رودابه:
چو ما صد هزاران فدای تو باد خرد ز افرینش روای تو باد
خرد دور بد ارزو پیش بود
همی هر زمان مهرشان بیش ُبود
دل از من رمیده است و هوش و خرد بگویید کاین را چه درمان برد
مهراب پدر رودابه:
بدو گـفت کای ُشسته مغز از خرد به پر گوهران این کی اندرخورد
وزان پس همان کس که رای ایدت روان و خرد رهنمای ایدت
سام و دیدن رستم:
خرد را گزین کرده برخواسته
به فرمان شاهان دل اراسته
شاهی نوذر:
خردمند رنج اندرون کی برد که بگذارد ان جای و خود بگذرد
دورهی افراسیاب:
که هرگز نیامیخت کین با خرد
مرد جنگی خرد نسپرد
سر ِ
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درازست دست فلک َبر بدی همه نیکویــی کن اگر بخردی
ز پند خرد گر بگردد سرش پشیمانی و رنج باشد برش
فردوسی به دنبال این است تا خرد را در ژرفای هستی ،رگ و خون انسان جای دهد و او را بر کشتی اندیشه سوار کند و در
دریای ارام به گشت و گذر وادارد .به همین جهت میگوید :بر کسی که تار و پود وجودش داد و خرد باشد باید درود فرستاد .از
طرفی خرد را تاج شهریاران و زیور نامداران قلمداد میکند؛ بالگردان انسان را خرد میداند و ابزار دوری از بدی می شناساند:
ز ما باد برجان ان کس درود
که داد و خرد باشدش تار و پود
خرد افسر شهریاران بود
همان زیور نامداران بود
رهاند خرد مرد را از بال
مبادا کسی در بال مبتال
بداند بد و نیک مرد خرد
بکوشد ز داد و بپیچد ز بد
حکیم طوس از هم طراز بودن عقل و حلم پرده بر میدارد .انسان خردمند را مرد بذل و بخشش و گذشت قلمداد میکند و می-
گوید اگر کسی بخواهد سر مردم باشد یا به گـفتار دیگر جایگاهش بر چشم و سر انسانها باشد باید بردبار باشد و تندی را از
خود دور کند که نزد دیگران خوار و سبک نشود و از چشم مردم فرو نیفتد که وقتی از چشم افتاد زیرپای قرار میگیرد و له می-
شود:
مدارا خرد را برابر بود
خرد بر سر دانش افسر بود
ستون خرد ،داد و بخشایش است
در بخشش او را چو ارایش است
ستون خرد ،بردباری بود
چو تندی کند تن به خواری بود
فردوسی در نقش تربیتی خود تاان جا پیش میرود که راه خدا و راه خرد را یکی میداند .او باور دارد که فردی که راه یزدان را
یافت و هستی خویش از تار و پود خرد بافت ،اهل سپاس و شکرگزارخداوند متعال است.از طرف دیگر ،انسان باخرد را
صاحب اندیشه و شرم و حیا میداند و گـفتار و سخنش را قابل پسند مردم میپندارد ان هم به طوری که با صدایــی نرم و دلپذیر
حرف میزند:
خردمند هشیار و با رای وشرم
سخن گـفتنش خوب واوای نرم
فردوسی در نقش تربیتی خود تاان جا پیش میرود که راه خدا و راه خرد را یکی میداند .او باور دارد که فردی که راه یزدان را
یافت و هستی خویش از تار و پود خرد بافت ،اهل سپاس و شکرگزارخداوند متعال است:
هر ان کس که او راه یزدان بجست
به اب خرد ،جان تیره بشست
خردمند و بینا دل ان را شناس
که دارد ز دادار کیهان سپاس
پادشاهی کاووس:
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فردوسی یکی دیگر از شناسههای عقل را در ادمی پرهیز از هواگرایــی می داند و مهر دیوانگی و جنون را بر پیشانی کسی می زند
که روی و کشش به طرف خواستههای نفسانی دارد و دیوانگی او را روشن و اشکار میداند که نیاز به گواهی دادن کسی در این
باره نیست و همان هواپرستی بهترین دلیل بر نبود خرد در شخص هواگراست:
نخواهد به دیوانگی بر گوا
وگر بر خرد چیره گردد هوا
تو گر دادگر باشی و پاک دین ز هر کس نیابی به جز افرین
همان گونه که دیدیم فردوسی دادگری و دینداری را دو چیز توام با هم یا مکمل یکدیگر می داند .وقتی انسان دنیاگرایــی را پیشه
کند از عدل و داد روی می گرداند و برای رسیدن به امیال دنیایــی خود ،جور و ازار دیگران را در پیش میگیرد .از وادی خرد
بیرون می رود و به قول فردوسی کیش اهریمن را برمیگزیند:
کسی کو خرد جوید و ایمنی
نیازد سوی کیش اهریمنی
که هرکس که در شاهی او داد داد
شود در دو گیتی زکردار شاد
همان شاه بی دادگر در جهان
نکوهیده باشد به نزد مهان
به گیتی بماند ازو نام بد
همان پیش یزدان سر انجام بد
کسی را که پیشه به جز داد نیست
چون او در دو گیتی دگر شاد نیست
وقتی که خرد یار باشد ،خدای گردانندهی روزگار نگهدار فرد است:
کسی کش خرد باشد اموزگار
نگه داردش گردش روزگار
بیداد از دلبستگی به دنیاست؛ فردوسی معتقد است ،انسان عاقل به دنیا دلبستگی و وابستگی ندارد؛ جسمش دنیایــی و
روحش اخرتیست:
خردمند و دانا و ّ
خرم نهان
تنش زین جهان است و جان زان جهان
از نظر فردوسی ،پایگاه تندی و عصبیت ،بدگمانی است که متاثر از بیخردی ست و با روحیهی مردمداری سازگاری ندارد:
بباید کشیدن گمان از بدی
ره ایزدی باید و بخردی
همی مردمی باید و راستی
َ
ز ک ّـژی بود کاستی و کمی
فردوسی در بیتی نیز با اشاره به حدیث نبوی میسراید:
نخست افرینش خرد را شناس
نگهبان جاناست و ان سپاس
در شاهنامه نه تنها خرد الزمهی زندگی است بلکه همچو زیوری اراسته برای مردمان به ویژه بزرگان دانسته شده است در اصل
این خردورزی و دانایــی است که بزرگی و سروری را پدید می اورد .در بینش شاهنامه شاهی برازندهی کسی است که دارای خرد و
دانایــی باشد و کسی که فاقد این امتیاز باشد حق پادشاهی بر مردمان را ندارد و چنانچه پادشاهی دارای دانایــی و نیک اندیشی
نبود فر شاهی از او گسسته میگشت:
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کسی را دهد تخت شاهی خدای
که با فر و برز است و باهوش و رای
در شاهنامه به دانایــی و خردمندی شاهان بسیار اشاره گشته و همواره به شاهان یاد اوری شده که در انجام کارها خردمند
باشند .خردورزی و دانایــی بود بود که موجب میگشت شاهان دارای دادگری و نیکی باشند و هر شاهی که رفتار و کردارش مغایر
با خرد و هوش بود در جهت مخالف رفتار جامعه و انسانیت گام برمیداشت چرا که خردمندی شاهان موجب سازندگی و
پیشرفت جامعه می گردید از امتیازات و ارزشهای شاهان ایران در دوران باستان اهمیت دادن انان به دانش و فراگیری ان برای
مردم بود هر پادشاهی که دراین زمینه بیشتر گام برمیداشت در نظر مردمان گرامیتر بود:
کنون ایرج اندر خورد نام او
همه بهتری باد فرجام او
دبیر و خردمند و با رای بود
بهر جایگاه پای بر جای بود
ً
در مجموع ،در شاهنامه حدود سیصد بیت وجود دارد که مستقیما به جایگاه خرد اشاره دارند .این غیر از بیتهایــیست که
غیرمستقیم دربارهی ارزش خرد سخن گـفتهاند .از این نظر میتوان ّادعا کرد که مسالهی ارزش دانش و خرد ،یکی از برجسته-
ترین دغدغههای فردوسی بوده است.
بازتاب خرد در اشعار ناصرخسرو :همانطور که شنیدهایم ،ناصرخسرو در سن چهل سالگی شبی در خواب دید که کسی او را می
گوید« :چند خواهی خوردن از این شراب که خرد از مردم زائل کند؟ اگر بهوش باشی بهتر» .ناصرخسرو پاسخ داد« :حکما،
چیزی بهتر از این نتوانستند ساخت که اندوه دنیا ببرد» .مرد گـفت« :حکیم نتوان گـفت کسی را که مردم را به بیهشی و بی-
خردی رهنمون باشد .چیزی باید که خرد و هوش را بیفزاید» .ناصرخسرو پرسید« :من این از کجا ارم؟» گـفت« :عاقبت جوینده
یابنده بود» .و به سمت قبله اشاره کرد .ناصر خسرو در اثر این خواب دچار انقالب فکری شد ،از شراب و همهی لذائذ دنیوی
دست شست ،شغل دیوانی را رها کرد و راه سفر حج در پیش گرفت .این ماجرا ،هم حسنمطلعی بر مقام معنوی
ناصرخسروست و هم براعت استهاللی بر جایگاه خرد در کهکشان دغدغههای او.او عقیده دارد که شایستگی انسان در خرد و
تفکر وی نهفته است .او تمامقد و یک سر و گردن بلندتر از دیگر شاعران در میانهی میدان اندیشه و خرد انسانی ایستاده و با
تمام قوت از ان دفاع و پاسداری نموده است .این اندیشمند که خود را حجت خراسان دانسته و ستم و مالمت دیگران را در راه
و روش خردمندانه اش بر خود خریده ،همیشه فراخواندن دیگران به خرد و گوش سپردن به نصایح را ،سرلوحهی اشعارش قرار
داده و میگوید:
جانت به سخن پاک شود زانکه خردمند
از راه سخن بر شود از چاه به جوزا
ناصر خسرو در بعضی موارد بر دوش شعرش لحنی را سوار میکند ،که از ان خواننده پیام اصلی اجتماعی امیخته با خردش را
درمییابد:
چند گویــی که چو هن ــگام بهار اید
گل بیاراید و بـ ــادام به بـ ــار اید
روی بستان را چون چهرهی دلبندان
از شکوفه رخ و از سـبزه عذار اید
روی گلنار چو بزداید قطرهی شـ ــب
بلبل از گل به سالم گل نار ایـد
این چنین بیهدهها نیز مگو با مـن
که مرا از ســخن بیهده عار اید
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این شاعر انسانمنش بدینوسیله میخواهد بگوید که سخن گـفتن از گل و بلبل بهار ،کاری بیهوده است و باید بهاری را جستجو
کرد که شکـفتن شکوفهی خرد انسانی در ان مطرح باشد تا گل دلهارا به هم پیوند دهد .او اصل خرد را مایهی جالل و کمال
سخن و اندیشهاش قرار داده و اصل خرد را مایهی جان و نهاد انسان دانسته و عقیده دارد که وی بهواسطهی خردش زنده
است:
تا نشوی غرقه اندرین دنیا
یک دم بر کشتی خرد بنشین
او عقیده دارد که به دین هم باید از مسیر خرد راه جست ،یعنی دین را بهوسیلهی تعقل شناخت و دین شناسی را بر شانهی
خرد باید نشاند:
دل ز خرد گش ـ ــت پر ز نـ ــور مرا
سر ز خرد گشت بیخمار مرا
سنگ سیه بودم از قیاس و خــرد
کرد چنـ ـ ــین در شاهوار مرا
بر سر من تاج دین نهاد خـ ــرد
دین هنری کـ ــرد و بردبار مـ ـ ـرا
راه سوی دینت نماید خـ ـ ـ ــرد
از پس دین رو که مبارک عصاست
در جایــی هم قامت انسان را اراسته با زیب خرد میخواهد ،نه ان که تن جوالنگاه ارایش ظاهر و پهنای تنه و توش باشد:
بفزای قامت خرد و حکمت
مفزای طول پیراهن و پهنا
زیور و زیب زنان است حریر و زر و سیم
مرد را نیست جز از علم و خرد زیور و زیب
به باور وی خرد را نباید خوار شمرد ،زیرا خوار شمردن خرد ،خوار شمردن خود انسان است پس نبایستی به خرد به چشم
حقارت دید:
تو به پیش خرد از ان خواری
که خرد پیشت ای پسر خوار است
مر خرد را به علـم یاری ده
که خرد عــلم را خریدار است
ناصرخسرو خرد انسانی را از شناخت افریدگار ناگزیر میداند و بران است که خرد گوهریست که افریننده تنها انسان را به
داشتن ان سرافراز گردانیده است .از نگاه ناصرخسرو ،خرد و دانش انسانی ،کلید پذیرفته شدن طاعت وی به درگاه خداست،
زیرا اگر طاعت از روی دانش و دانایــی و با خرد نهادینه شده انجام شود ،بیشتر از جانب حق موجب قبول واقع میشود .او در
عین حال عقیده دارد که با طاعت و نیاز جاهالنه نباید به سوی خدا رفت ،تا زمانی که به خرد و دانش ذاتی دین اشنا نشده
باشیم:
بیاموز اگر پارســا بود خـ ــواهی
مکن دیو را جان خویش اشیانه
به دانش گرای و در این روز پیری
برون افکن از سر خمــار شبانه
خدای از تو طاعت به دانش پذیرد
مبر پیش او طاعت جاهالنه
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این اندیشمند واال سخن که بر چکاد بلند اندیشه و خرد زمان خویش ایستاده و یکتنه با نابرابریها و اجحاف ستمگران و دین-
فروشان میستیزد ،به اندازهای خرد و دانش انسان را ارج میگزارد ،که ّ
حتی نمیخواهد ببیند که دست دانایــی پیش نادان دراز
شده است:
به زان که خواهم نان ز نادان
به اب روی اگر بینان بمانم بسی
چو ابم شد من انگه چون خورم نان
به نانش چون من اب خویش بدهم
ّ
بیخردی و نابخردی انسان در نزد وی تا حدی مذموم است که فکر میکند انسان بیخرد همیشه در بند است و زندانی اندیشه-
های جاهالنهی خود ،که این زندانی هر لحظه و هر ان ممکن است گروه بزرگی از انسانها را به خطر رهنمون شود و فساد
ذهن وی زندانهای بیخردی دیگری را نیز بگشاید:
بیخ ـ ـ ــرد گرچه ره ـ ــا باشد ،در ب ـ ــند بود
با خرد گرچه بود بسته ،چنان دان که رهاست
او مردیست با مناعت طبع ،خردمند ،فروتن ،در برابر رویدادها و سختیها بردبار و اندیشهورز و در راه رسیدن به هدف،
پایفشار .چنانکه دربارهی خود میگوید:
گه نرمم و گه درشت چون تیغ
پند است نهان واشکارم
با جاهل و بیخرد درش ـ ــتم
با عـ ــاقل ،نرم و بردبارم
این هم بیت معروف وی است که در ان دانش و خرد را به چه زیبایــی ستوده است:
درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیر اوری چرخ نیلوفری را
ّ
در جایــی دیگر این قافلهساالر سخن و اندیشه که در عزت نفس و در قیام و قلم و جرات و شهامت زبانزد خاص و عام زمان خود
است ،خیر انسان را در عقل و دانایــی وی میداند ،که واقعیت هستی انسان نیز چنین است .بدین معنی که انسانهایــی زندگی
درست و بجا و ً
نسبتا راحتی داشتهاند که با معرفت و با خرد ،پیوند داشتهاند:
از جان و تنت ناید اال که همه خیر
چون عقل بود در تن و بر جان تو ساالر
هر که جان خفته را از خواب جهل اوا کند
خویشتن را گرچه دون است ای پسر واال کند
از احادیث پیغمبر اکرم(ص) است که فرمودهاند« :اول ما خلق هللا العقل»
نخستین افریدهی خداوند عقل است .ناصرخسرو در شعرش به این معنا اشاره دارد و میسراید:
خرد اغاز جهان بود و تو انجام جهان
بازگرد از سر انجام بدان نیک اغاز
و باز هم در جای دیگر و بااستفاده از سخنان و احادیث گهربار رسول اکرم(ص) که میفرمایند« :اطلبوا العلم ولو کان
ّ
بالسین» ،میسراید:
علم را فرمودمان جستن رسول
جست باید ار نباشد جز به چین.
او همچنین در جایــی دیگر با اشاره به رجحان دانش اکـتسابی بر نام و نسب نیک خانوادگی و موروثی ،میگوید:
فضل و ادب مرد ،مهین نسبت اوی است
شاید که نپرسی ز پدر وز عم و خالش
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این باور خردمندانه می رساند که او سخت در بند خودی خود انسان است .یعنی شخصیت واقعی انسان را در داشتن فضل و
ادب وی جستجو میکند ،نه در شرافت خانوادگی وی .روان حقیقتجو وازادیخواه ناصرخسرو او را وامیدارد تا برخیزد و کمر
جستجو و حتی سفـر ممتد را بربندد و برای کسب کمال و اوج عزت و دریافت حقیقت پیرامون ایینها و ملل و نحل به جستجو
بپردازد و در عین حال نمیخواهد که مانند علمای قشری طوطیوار کلمات را ادا کند ،بلکه میخواهد به کنه مطلب پـی ببرد و
واقعیت اصلی و اصیل را دریابد:
ز اندیشه همی گشت مرا دل به تفکر
پرسنده شد این نفس مفکر ز م ـ ــفکر
رویم چو گل زرد شد از درد جهالت
ّ
وین سرو بناوقت بخمید چو چـ ـ ــنبر
برخاستم از جای و سفر پیش گرفتم
نز خانهم یاد امـ ــد و نز گلشن و مـ ــنظر
تقلید نپذرفتم و حج ـ ّــت نن ـ ــهفتم
ّ
زیرا که نشد حـق به تقلید مشهر
در اخر سخن باید گـفت که این شاعر اندیشمند و شیوابیان و این حکیم فرزانه ،در تمام دورا ن زندگی خود کوشیده است تا به
ترویج خرد بپردازد و مردم زمانه و مخاطبان سخنش را به اهمیت دانش و اندیشه رهنمون شود.از مجموعهی سرودههای مرتبط
با خردورزی و دانش در میان اشعار فردوسی و ناصرخسرو ،به این نتیجه میرسیم که این موضوع یکی از پربسامدترین
موضوعات مورد توجه این دو شاعر بزرگ پارسیسرا بوده است .بخش اعظمی از محتوای فکری اندرزی اشعار این دو شاعر،
مشحون از یادکرد و توصیه و بیان ارزش خرد است .نکـته ی جالب اینجاست که هردوی اینان راه تعالی بشر را در دو جهان ،از
رهگذر خرد میدانند و در این راه به استداللهای ملموس عقالنی و همینطور منابع نقلی(احادیث و باورهای دینی) ّ
تمسک
جستهاند .در حقیقت ،ابشخور توجه ناصرخسرو و فردوسی به مفهوم خرد ،موضوع بنیادی سعادتمندی بشر است.
سیاق و محتوای قران و تاویل ان از دیدگاه ناصر خسرو  :دراین نگارش تالش می کنیم تا ضمن استخراج نکاتی که ناصرخسرو
در اثار ،و به ویژه اشعار ،درباره قران بیان داشته ،انها را دستهبندی ،تحلیل و تبیین نماییم و با معرفی دیدگاه های مختلف
ناصرخسرو درباره قران و تنزیل وتاویل ان ،شئون قرانی شعر و اندیشه ناصر خسرو را به اجمال بیان نماکنیم.در این نوشته،
ابتدا دالیل متعدد شخصی ،عقیدتی و روانی توجه خاص ناصرخسرو به قران اشاره میشود ،و سپس مبحث مفصل و اصلی
نوشته میاید که درباره تنزیل و تاویل از دیدگاه ناصرخسرو است .در این بخش ،ضمن بیان اهمیت فوق العاده تاویل از نظر
این متفکر اسماعیلی  ،تمثیالتی که او برای تبیین برتری تاویل بر تنزیل اورده ،تحلیل شده و به فواید تاویل نیز در بحث
مجزایــی پرداخته شده است .مبحث اخر ،درخصوص قران و اهل تاویل است ،یعنی چه کسانی شایستگی تاویل دارند .از نظر
ناصر ،فقط ال نبی و علی(ع) ،و دانایان و ائمه اسماعیلی و راسخون در علم مجاز به تاویلاند و وظیفه سایر مردم ان است که
حقایق و معانی نهانی تنزیل را از طریق انان بجویند و فراگیرند (.مهدی محقق  .)2ناصر خسرو ،در اثار خود ،به شیوه های
متعددی متذکر مقام قران کریم شده و تاثر خود را از ان نشان داده است .اثر پذیری از قران و استشهاد بدان ،در دوره ها و
سبکهای مختلف ادب فارسی ،رواج داشته است؛ در دوره های اغازین ،کمتر و در دوره های میانین ،بیشتر .اما  ،ناصر خسرو
ـ شاعر و نویسنده بزرگ قرن پنجم هجری ـ از بین شاعران پیشین و معاصر خویش ،توجه بیشتری به قران داشته است .او هم از
معانی و مفاهیم قران متاثر شده و هم از الفاظ و ترکیبات ان بهره برده است و البته ،استفاده او از قران تصنعی ،به نظر نمی
رسد.ناصر در اثار منثور خود ،بیشتر به تاویل ایات و بیان معانی باطنی انها در جهت تبیین ،تثبیت و تایید ارا و عقاید
اسماعیلیه میپردازد ،اما ،در اشعار خویش ،هم از مجازها و تصاویر خاص قرانی بهره میگیرد (شفیعی کدکنی ،)۵۵۷ ،و هم
بسامد استفاده از الفاظ و مضمون گیری از امثال ،قصه ها و قهرمانان قرانی ،در اشعار او بسیار است « ،تسلط این شاعر به
مفردات قران تا اندازه ای است که گاهی انها را در میان جملههای خود میاورد ،مانند مسنون … عرجون … غسلین … و گاهی
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نیز لغات مرکب ،مانند دارالسالم… اصحاب الرقیم… ؛ و در برخی موارد حتی خود ترکیباتی از قران مجید ساخته است،
مانند… مکان العلی … و شمس الضحی» (حلبی .)۱۰۲ ،قران کریم ،متن مرجع همه مسلمانان در همه دورهها بوده است.
شمول و شقوق گسترده تعالیم الهی در قران ،اعجاز ان ،جاودانگی پیامهای ان ،و تمسک فرقههای مذهبی به ایات ان ،از
اموری است که موجب میشود مسلمان و ّ
متکلمی چون ناصر خسرو ،بیش از مسلمانان معمولی ،دغدغه فهم و درک معانی
پیدا و پنهان ان را داشته باشد .ناصرخسرو قران را حفظ داشته (قصاید  )۳۳/۲۰۶ ،۵۰/۸۲ ،۲۹/۴۸ ،۵/۵۸ ،۷/۱۸۹و در
اثار مختلف خود ،از مقام و منزلت قران و فضایل و فواید ان سخن به میان اوردهو درباره کمیت و کیفیت اقبال و ادبار مردم
زمانه به تفصیل بحث کرده است ،اما چه دالیل یا عواملی را برای این امر میتوان برشمرد؟ یا چه انگیزه هایــی سبب شده است
که ناصر ،توجه مخصوصی به قران و معانی و بواطن ان داشته باشد؟ میتوان گـفت که در این راه هم انگیزه ها و دالیل
شخصی و شخصیتی و روانشناسانه میتوان ذکر کرد وهم دالیل و انگیزه های عقیدتی و کالمی و روش شناسانه؛ به تعبیر دیگر،
این عوامل و دالیل را میتوان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد:
.1عوامل و دالیل بیرونی
توجه خاص اسماعیلیه به قران و تاویل :اسماعیلیان به قران و معانی تاویلی ان توجه خاص داشتهاند .در اثاری که از انان باقی
مانده این امر به خوبی دیده میشود که برای هر امر یا قولی ،از جمله قران کریم ،ظاهر و باطنی معتقدند و اهمیت بیشتری نیز
به بواطن و تاویالت ان میدهند .انان دالیلی از قران و حدیث ارائه میکنند که الزم و واجب است ما ایات قران و معارف و
احکام دینی را تاویل کنیم و به ظاهر و باطن داشتن تمامی معارف دینی اعتقاد داشته باشیم .ناصر خسرو که معتقد و ملتزم به
فرقه اسماعیلیه است در اثار متعدد خود ،به اهمیت قران ،رمزی ُوم َثلی بودن ایات ان ولزوم تاویل ایات وفهم معانی ان
تصریحات و اشارات بسیاری دارد که در بخشهای بعدی این گـفتار بدان ها خواهیم پرداخت.
بینش عقل و باطن در شیرازه فکری اسماعیلیسم  :چنان که میدانیم ،نام دیگر فرقه اسماعیلیه ،باطنیه است ودلیل اصلی
ً
شدیدا تاویلی میاندیشیدند وسعی
این امر نیز ان است که ایشان در مواجهه با اموری مثل خداوند ،عالم ،ادم ،شریعت و…
میکردند که ان امور را با توجیهات و معیارهای عقلی خویش ،که بیشتر با نظام عقلی ـ فلسفی یونان قدیم سازگاری میدادند،
بفهمند و به دیگران عرضه کنند .فهم فلسفی و باطنی از قران نیز در اثار اسماعیلیه سفارش شده وهم بدان عمل شده است.
انان ،عقلی بودن و باطن اندیشی خود را با ّ
تعقل و تدبر در ایات کـتاب خداوند ،به دیگران نشان میدادند وبا « َح َّدثنا گـفتن» و
نقلی شدن ،مخالفت علنی میکردند«.تکیه بر مبانی عقلی و فلسفی و تطبیق امور تکوینی بر معارف دینی وتعمیم ان بر شریعت
و ایات الهی ،در سراسر اثار اسماعیلیان به چشم میخورد  .قاضی نعمان دلیل چنین تعمیمی را این گونه بیان میکند:هر امر
محسوسی دارای ظاهر و باطنی است که ظاهر ان با حواس درک میشود و به باطن ان علم تعلق میگیرد .بدین خاطر هر ظاهر
محسوسی شامل باطنی است که زوج و همراه ان است»(به نقل از اقانوری.)۲۷۰ ،
توجه به توصیه های نبی(ص) درباره قران و عترت  :بنابر عقیده شیعیان و طبق حدیث معروف ثقلین ،و سفارشهای دیگر
پیامبر ،قران و عترت از یکدیگر جدایــی ندارند .اسماعیلیه نیز که از ِف َرق مشهور شیعه در گذشته بودهاند ،با توجه به ان حدیث
و احادیث دیگری که درباره علی (ع) و ال نبی (ص) مستندشان بوده ،کوشیده اند که مصداق برخی ایات را اهل بیت بدانند و
تنها انان و سپس اعقاب انان ،یعنی سادات فاطمی را اهل تاویل و فهم بواطن قران بدانند.
هدایات قران  ،فهم و تاویل گسترده ان از دیدگاه اسماعیلیسم  :میدانیم که خداوند در قران کریم سفارشهای بسیاری به
مخاطبان خود میکند که در ایات الهی تدبر و تامل کنند و به چشم عبرت در امور بنگرند .ایات قران نیز به علت اجمال بعضی
مطالب ،ادبی بودن ،و بیان تمثیلی وتشبیهی بعضی امور ،و اشتمال بر ایات متشابه ،راه را برای فهم و دریافتهای متک ّـثر و
ّ
متعدد در جهت اهداف مختلف معرفتی وکالمی باز نگه میدارد.
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خصایص و لوازم شعر زهدی  :چنانکه از اشعار ناصر بر میاید و محققان نیز بدان اشارت داشتهاند ،ناصر خسرو ،از معدود
شاعران شعر زاهدانه ادب فارسی است .از خصایص و لوازم شعر زهد که مخاطب را به دوری از دنیا و ظواهر ان و رویاوری به
اخرت تنبیه و دعوت میکند ،استفاده وسیع از ایات و روایاتی است که بر این تزهد ،تاکید کنند .ناصر خسرو نیز به این دلیل
که خود را شاعر«شعر زهد» میشمارد ،استفادههای متنوع و متعددی ازمضامین قرانی در دعوت به زهد کرده است.
حرفه ،ماموریت مذهبی ،عقیدتی و باوری ناصر خسرو :ناصر خسرو به دالیل حرفه ای نیز باید توجه و عنایت زیادی به قران
میکرد« .شغل وحرفه روحانی او … ایجاب میکرد که بصیرت فراوانی به قران داشته باشد ،زیرا او از طرف خلیفه فاطمی مصر
مامور تبلیغ خاور زمین شده بود و عنوان حجت جزیره خراسان را داشت و ّ
مسل ًما چنین مرتبه و پایه به کسی اعطا میشود که
کـتاب هللا را از برداشته و به رموز ان اشنا باشد تا در هنگام مباحثه و مناظره و القا خطابههای دینی و مذهبی و اثبات مدعای
خود بتواند به ان استشهاد و تمسک جوید» (محقق.)۳ ،
 .2عوامل و دالیل درونی
روحیه حق جوی ی و حقیقت طلبی ناصر  :از دالیل شخصی رویکرد خاص شاعر به قران را میتوان روحیه حق جو و حقیقت
طلب او ذکر کرد؛ همان روحیهای که موجب تحول روحی او نیز شده بود .او در این مسیر ،دستاویزی محکم تر از قران
ً
احتماال ،از این رو بود که وقتی متوجه التفات زیاد
وتمسک بدان برای رسیدن به هدایت و حقیقت نمیتوانست پیدا کند و
اسماعیلیه به قران و فهم معانی و بواطن ان ـ بیشتر از سایر فرق ـ شد ،بدانان پیوست.
مقام واالی سخن نزد ناصر  :اهمیت و شرافتی که ناصر خسرو برای «سخن»و به خصوص «سخن دینی»در اثار خود قائل می
شود ،پر بسامد و بسیار قابل توجه است .او «عقل» را سخن اول و «قران» را سخن اخر میشمارد و ادمی نیز از نظر او ،می
تو اند سخن شریف خداوند باشد ،همچنان که عیسی نیز کلمه هللا و سخنی از خداوند به خلق بود .سخن خداوند در قران نیز
عالی ترین و گرانقدرترین نمونه سخن استکه ناصر خسرو به ان توجه ویژه ای نشان میدهد.
اطالع عمیق از ادب عرب و علم تفسیر و تاویل قران  :چنانکه از اثار نظم و نثر ناصر بر میاید ،علم و اطالع او در علم تفسیر،
تاویل و علوم مقدماتی ان ،بسیار چشمگیر است .از این رو « ،اطالع عمیق وی از ادب عرب و تفسیر و تاویل قران ،او را بر این
میداشت که از الفاظ و معانی و مفاهیم قران ،به طرق مختلف در بیان سخن خود استفاده کند»(محقق۲،ـ)۳
مستدل کردن و قرانی نشان دادن عقاید تازه  :ناصر خسرو چنانکه رسم متکلمان و متفکران زمانه اش بود ،ناچار بود که مرکز
ثقل افکار و عقاید خود را در قران بجوید و از قران نشان دهد؛ در این راه ،اگر متکلمان سایر فرق اسالمی با تمسک به ظاهر
برخی ایات متشابه ،عقاید خود را مستدل و قرانی نشان میدادند .ناصر خسرو به کمک اندیشه تاویلی اسماعیلیه همان کار را به
صورتی بیپروا تر و باطنیتر ،هم در ایات متشابه و هم در ایات محکم دنبال میکرد.
تسکین روانی در التجا به قران  :یکی از دالیل شخصی این توجه را میتوان دلیل روانشناختی ذکر کرد ،ناصر که دورهای
طوالنی از عمرش را در تبعید و انزوا میگذراند ،مؤانس و مجالسی بهتر از قران نمیتوانست پیدا کند؛ و هم کالم شدن با حق
تعالی عالوه بر افزودن علم و اگاهی او ،به وی ارامش و اطمینان روحی ـ روانی نیز میبخشید« .ناصر خسرو قران را به منزله دژی
استوار میداند که ملجا و پناه معنوی اوست و در جهاد بیرونی و درونی خود ،از ان سالح قاطع و مهلک بر میگیرد .او که از
زندگی عالی و تجمل دنیوی و مال و منال و احترام و ثروت دست شسته و از امیر و وزیر و سلطان و حاکم گریزان گشته بود و
در جهان مادی عصر خویش ،جز تاریکی و ظلمت چیزی را مشاهده نمیکرد و جهان معنوی یعنی جهان علم و دانش زمان خود
را بس میان تهی مییافت ،فقط قران بود که در سر تا پای وجود او اثر میکرد و در تنگنای دره یمگان که تاریکی از همه سوی او
را فرا گرفته بود ،خانه دل او را روشن میساخت» (محقق.)۲ ،
مقام تاویل و تنزیل در بینش فکری ناصر خسرو :چنان که از اثار منثور و دیوان اشعار ناصر خسرو بر میاید ،ناصر برای ظاهر
ایات قران ارزش مستقلی قائل نیست و بیشتر ،به باطن و تاویل ایات نظر دارد .این که قران کریم ظاهر و باطنی دارد و باطن
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ان نیز دارای بطن یا بواطن متعددی است ،در احادیث امده است ،در قران نیز سخن از ایات متشابه و تاویل ان به میان
امده است و ایات بسیاری نیز وجود دارد که در ان ها داستانهای واقع نمای تمثیلی ،امثال ،ایات مجمل ،ایات عام و انواع
متعدد تشبیه ،استعاره ،مجاز و کنایه نیز کم نیست ،که همه این موارد به نوعی میتواند ،مقدمات باطنگرایــی و زمینههای
پرداختن به معناهای ضمنی ،رمزی ،استعاری و استنباطی را فراهم کند .عارفان و دانشمندانمسلمان گذشته و فرقههای
مذهبی ،به شیوههای متعدد و به صورت محدود یا نامحدود ،به تاویل و تفسیر باطنی قران پرداخته اند؛ از ان میان ،برخی
فرقهها مثل معتزله ،شیعه و صوفیان بیشتر از سایرین به تاویل و تفسیر باطنی قران پرداخته یا بدان مشهور شدهاند .البته،
بحث از تاویل هم در بین مفسران و اهل علوم قران و حدیث شهرت دارد ،و هم در بین اهل کالم و فقه ،و هم اهل عرفان و
تصوف .در این میان ،اسماعیلیه بیشتر از سایرین به باطن اندیشی و تاویل مشهور شدهاند .چنان که نام دیگر این فرقه،
باطنیه یا باطنیان است .انان با این که کم و بیش اهل عمل به ظواهر احکام شریعت بودند اما برای ان ظواهر ،بواطن و
تاویالتی قائل بودند که فرقه های دیگر غالب ان تاویالت را افراطی و خارج از قواعد درست تاویل دانستهاند .بنابراین ،تاویل،
در نزد اسماعیلیه از مقام واالیــی بر خوردار است ،و انان ،در اثار خود ،به اثبات این مقام پرداخته و تاویل را در کارها و مقررات
شرعی ،کامال واجب و ضروری دانستهاند(.ح مستوفی ،تاریخ گزیده ،ص  .).394ناصر خسرو نیز ،به صراحت ،اهمیت تاویل
و جست و جوی معانی نهانی را در اثار خویش شرح میدهد و فضل و شرافت ادمی را بر دیگر جانداران در دانستن «معنی
پوشیده از ظاهر چیزها» میداند ،و معتقد است که« :به خدای ان گروه نزدیکتر است از امت ،که معانی کـتاب خدای و
شریعت رسول صلی هللا علیه و اله ،بداند و ان را به دانش کار بندد»(ناصرخسرو ،وجه دین ۳۲ ،و۲۴ـ)۲۵چنین شخصی از
نظر او حکیم است.اراء و عقاید ناصر خسرو واسماعیلیه ،در خصوص تاویل وتنزیل را میتوان تحت عناوینی دسته بندی و
تبیین کرد:
َ
 .1رمزی و مثلی دانستن شریعت و سخن خداوند  :ناصر خسرو ،ایات الهی و احکام شرعی را به زبان رمز و مثل میداند و در
اثار خود ،به بیان معانی باطنی و ممثول احکام و ایات میپردازد .در جامع الحکمین چنین امده است« :اهل باطن و تاویل
گـفتند سخن خدای تعالی اندر قران بر سبیل مثل است ،چنان که میگوید :قوله ،و لقد ضربنا للناس فی هذا القران من کل
مثل … ،بر ما واجب است که امثال را که اندر قران است از خویشتن دور نیندازیم ،بل مر ان را تنبیه و تحذیر خویش دانیم
از خدای تعالی …»(ناصر خسرو ،جامع الحکمتین.)۳۷ ،
ُ
در انتهای همین کـتاب باز میگوید که« :جواهر علم دین حق ،به رشتههای امثال بسته است واندر درجهای رموز نهفته است،
الیمسه ّاال المطهرون»(همانجا.)۳۱۶ ،ناصر خسرو و اسماعیلیه ،کلیه احکام و اعمال شریعت را رمز و مثل و اشارت میدانند
(همان)۳۱۶ ،معتقدند که اگر اختالفی نیز هست ،فقط در لفظ و رمز و عمل ظاهری اهل شرایع است نه معنی و تاویلشان.
«… و لفظ های قران مختلف امد و عملهای شریعتهای پیغمبران همه مختلف امد ،از بهر انکه هر دو مانند کالبد مردم بودند
و کالبدها مختلف بود و معانی کـتابهای خدای و تاویل شرایع رسوالن همه یکی امد و ان حال خود یکی است ،از بهر ان که
مانند روح مردم بود و روح را حال گردنده نیست»(ناصر خسرو ،وجه دین ۱۸۰ ،و .)۳۵
از نظر ناصر خسرو ،کـتاب و شریعت قابلیت پذیرش معانی مختلف را دارند ،اما ،این امثال و رموز تاویل پذیر ،نه از طریق
ناطق ( :پیامبر) ،بلکه از طریق اساس ( :وصینبی) رمز گشایــی میشود و به جویندگانش میرسد( .همانجا.)۲۲۲ ،در دیوان
قصاید نیز ،موضوع مثلی بودن قران وشریعت ،به تکرار طرح شده است .او مثل یا امثال قرانی را جزو ظاهر و تنزیل کـتاب می
داند که محتاج تاویل و بازنمایــی است و حقیقت امثال را رسیدن به معانی کنایــی ،یعنی ممثول ایات ذکر میکند و معتقد است
که سراسر قران (تنزیل) پر شده است از امثال ،و برای نمونه ،مضمون سوره فیل را تمثیلی میداند که خود محتاج شرح و
تفصیل است و انانی را که از معنا و ممثول این سوره اگاهی ندارند ،به اصحاب فیل مانند میکند( .قصیده ۱۰/۵۵ـ)۱۲مورد
دیگر از امثال قرانی که در دیوان ذکر شده ،قصه قوم عاد است( .قصیده  ۴۵/۱۸۹ـ .)۴۶
ناصر َمثل را قالبی میداند که برای بنیاد و ساختمان ظاهری دین و دنیا وجود دارد ،و علم تاویل ،کیفیت و چگونگی این
ساختمان را به خوانندگان و بینندگان معرفی میکند( .قصیده .)۳۷/۱۲۹در جایــی دیگر ،امثال قران ،به گنجهای الهی تعبیر
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شده که مانند هر گنجی ،احتیاج به رمز گشایــی دارد ،اما راه و راز رسیدن به گنجور حق و گشودن ان خزاین ،اعتماد بر اقوال
و منقوالت نیست ،بلکه اعتماد بر ال رسول است که ادمیان را بر اسرار و جواهر نهفته امثال اگاه میکندَ .م َثل ،قفلی است که
اگر خوانندگان و جویندگان به دنبال کلیدش نباشند ،گرفتار بیماری جهلاند؛ به این ترتیب ،مثلهای قران به ّعلت تو در تو
بودن ،احتیاج به شرح و گزارش دارند و تا شرح نگردند مشکل امثال بر ادمی اسان نمیشود ،و احوال ناشی از ان رفع نمی
گردد .ممکن است معترض بگوید که برای گشودن مشکالت قران ،کـتابهایــی مثل کـتابهای مشکل القرانقتیبی وجود دارد،
او در جواب میگوید که صاحب ان کـتاب نیز نمیتواند مشکالت قرانی را بگشاید ،چون بند خدانهاده را با اندیشه بشری نمی
توان گشاد( .قصیده  ۲۷/۱۱۹ـ  ۳۲و .)۳۲/۱۲۰امثال قران در قیاس با معانی ان ،مثل شبی تیره و ظلمانی است ،و معانی،
همان ستارگان روشن این شباند ،و کسی که به ظاهر ظلمانی امثال بسنده کند ،گرفتار خواری وزبونی میگردد( .قصیده
 ۳۳/۲۱ـ .)۳۴
 .2نسبت های تاویل و تنزیل
شرافت تاویل و نیاز تنزیل به ان  :ناصر خسرو پایداری ظاهر را به باطن میداند و همچنین باطن و تاویل را نیز نیازمند ظاهر
میداند و هیچ کدام را به تنهایــی کافی نمی داند .در گـفتار دهم کـتاب وجه دین که در اثبات ظاهر و باطن شریعت و کـتاب است
(ناصر خسرو ،وجه دین ۶۰ـ ،)۶۷میکوشد که عالم باطنی و چیزهای پنهانی را به کمک ایات و روایات ثابت کند ،و در ضمن
ان ،با تمثیلهایــی بیان کند که پایندگی هر ظاهری به باطن اوست ،مثال پایندگی عالم به ادمیانی است که در ان اند و قیمتی
بودن زر به معنای نهفته در ان است نه به ظاهر زرد و گدازنده اش ،و جسد ادمی که کـثیف است ،اشکار ،و روح لطیفش
پنهان است ،و جهان فانی و مصنوع و اشخاص بد پیدایند ،و جهان باقی و صانع ان ،و افراد نیکوکار ،پنهانند ،پس همچنان
کـتاب خدای و شریعت رسول صلیهللا علیه و اله ،پیداست و معنی و تاویل ایشان پنهان است از نادانان؛ پیداست مر دانایان
را» (همان)۶۶ ،او سپس« ،کـتاب» و «شریعت» را دو جسدی میداند که «معنی» و «تاویل» روح ان دو است ،و میگوید
همان طور که جسد بی روح خوار است ،کـتاب و شریعت هم بدون تاویل و معنا بیمقدارند ( همان)۶۶ ،ناصر با این مقدمات
به زعم خود ثابت می کند که باطن چیزها از ظاهرشان شریفتر و ظاهرشان به باطنشان پایدار است ،پس سخن خداوند و
شریعت رسول هم به واسطه باطنشان است که شرافت بیشتری دارد ،و کسی که از باطن ان دو بیخبر باشد ،از دین الهی بی
خبر میشود (همان.)۶۷-۶۶ ،در انتهای همین کـتاب نیز تکرار میکند که تنزیل و مثال را باید به وسیله تاویل و ممثول
(:نمودار شده) پذیرفت و از محسوس بر معقول دلیل گرفت( .همان)۳۰۰ ،
عمل به شریعت ،مقدمه رسیدن به تاویل :ناصر خسرو در کـتاب گشایش و رهایش خویش ،عمل به شریعت را مقدمه و پیش
شرط رسیدن به علم تاویل میداند و ان را با تمثیالتی ،تبیین میکند« :شریعت پیغمبران بر مثال این جهان است که هر که
بدین جهان در نیاید ،بدان جهان نرسد ،همچنین هر که شریعت را کار نبندد ،به علم تاویل نرسد»(ناصر خسرو ،گشایش و
رهایش .)۱۱۰ ،تمثیل دیگر او از این قرار است که «تنزیل» را به نردبانی مانند میکند که از اسمان به سوی زمین فرو هشتهاند
و نفسهای مردم مومن ،بدان وسیله از پایه های ان باال میرود تا به اسمان برسد ،و عمل به تنزیل و شریعت همان باال رفتن از
پایه های نردبان است« ،تا روزی که به سر نردبان برسد که ان علم تاویل است» (.همان)۱۱۱-۱۱۰ ،
اسماعیلیه با این که اهل تاویل و باطنند ،و باطن را به ظاهر ،ر ً
تبتا مقدم میدانند ،اما بر خالف اباحیه ،به ظاهر بی توجه
نیستند و عمل بدان را حداقل تا زمان ظهور قائم ،ضروری میدانند(ر.ک :شاکر۲۲۲ ،به بعد)؛ ناصر خسرو نیز به تکرار و
تاکید ،عمل به ظاهر را الزم و واجب ،اما ناکافی میداند و اضافه میکند که دانستن اسرار شریعت ،که با استخبار از اهل
تاویل صورت میگیرد ،واجب است و گرنه ادمی به رستگاری نمیرسد (ناصر خسرو ،وجه دین ۱۷۸ ،۲۵ ،و )۱۸۰و کسی که
یکی از این دو (ظاهر و باطن) را باطل کند و قبول نداشته باشد دجال امت و ملعون است ،او در ضمن تاویل خبری از پیامبر
درباره دجال ،چنین مینویسد:
«دجال ظاهریان ان است که باطن را باطل کند و دجال باطنیان ان است که ظاهر را باطل کند و این هر دو دجال را دین
نیست و متابعان ایشان از شریعت دورند و هر دو دجال با گروهان خویش اندر اتش اند … »(.همان۱۸۰ ،ـ )۱۸۱در دیوان
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ناصر ابیات زیادی درباره ظاهر و باطن قران ،به صورت تمثیلی یا غیر تمثیلی ،مورد بحث قرار گرفته است؛ در ابیات متعددی
میبینیم که ظاهر الفاظ قران یعنی « تنزیل » انً ،
مثال به دریایــی تشبیه شده که ظاهر ان دریا ،اب شور کم قدر و کم مصرف
است ،اما باطن ان ،پر است از جواهر و ال لی گرانقدر(قصیده ۳۷/۲ـ .)۳۹یا انکه ظاهر و الفاظ قران را مشکی میداند که اگر
بو ،یعنی معنی و تاویلی نهفته و خوش ،نداشته باشد ،دیگر نام مشک هم نمیتوان بر ان نهاد(.قصیده )۴۷/۱۶
ناصر خسرو برای نشان دادن رابطه تقابلی تنزیل و تاویل ،تمثیالت و تعبیرات دیگری نیز دارد ،از جمله این تمثیل مشهور او
که ،تنزیل را در پیدایــی به تن ،و تاویل را در پوشیدگی به جهان نهانی ،مانند میکند .ناصر در اشعار خود بارها خواننده را
دعوت میکند که در مواجهه با قران ،دنبال تاویل و معانی نهانی ان براید ،و تاویل تنزیل را از داننده تاویل بپرسد و بجوید،
چون معتقد است که حقایق تنزیل ،جز با تاویل ان اشکار نمیشود و تنزیلی که تاویل نگردد ،مثل ابی زیر کاه است که فایده
و حقیقت ان از دیدگان نهان میماند(.قصیده  )۱۳/۵۵او طلب کردن تاویل را جزو پندهایــی میشمارد که یوشع نبی به پیامبران
داده بود و تاویل حقیقی را مثل شمع عیسی و شمعون (وصی عیسی) میداند که شب ظلمانی مسیحیان را روشن میکند.
(قصیده .)۴۴-۴۲ /۱۲۰
او معتقد است ،که فضیلت و دشواری در خواندن باطنی و رسیدن به مغز و تاویل قران است ،و گرنه خط و قرائت ظاهری
قران که بر همگان نازل شده ،از دست دبیر دور ،و بر گوش شنوندگان دشوار و ثقیل نیست .همچنین ،در ترجیح تاویل بر
تنزیل میگوید که نباید کاه و دانه را با هم خورد ،و همان طور که خوردن گردو با پوست سودمند نیست ،عدم توجه به باطن
امور نیز مضر است( .قصیده ۲۰/۱۱۵؛ ۴۶/۱۰۲؛  ۴۶/۲۳۲به بعد) .ناصر معتقد است که علم تاویل ،در البالی تنزیل نهان
شده استو هر کس بدون تاویل به سراغ تنزیل برود ،او در امور دینی نابینا وبدون بصیرت ظاهری و باطنی است (قصیده
.)۴۶/۱۶
فواید و سودمندی تاویل  :از دیدگاه ناصر خسرو ،فواید و نتایج تاویل متعدد است ،او با ذکر این فواید در البالی اثار خود،
مخاطبان خویش را به تاویلگری دعوت ،و کار خود و دیگر اسماعیلیه را توجیه و تایید میکند.فواید مذکور را میتوان در شش
دسته تقسیم و عنوان گذاری کرد:
 .1رستگاری وهدایت بخشی  :ناصرخسرو در کـتاب جامعالحکمتین(  ،)۸۰-۷۹ضمن ترجمه و توضیح ایه«ذلک هدیهللا یهدی
به من یشاء ( » )۲۳/۳۹میاورد« :ان است راه راست خدای ،یعنی تاویل است راه راست و بدو راه نماید هر که را خواهد».در
کـتاب وجه دین ،به صراحت ،رستگاری نفس را در باطن کـتاب و شریعت میداند (وجه دین ،)۶۷ ،و میگوید که« :هر که
ظاهر را کار بندد و باطن را بجوید و به بیان معرفت ،خدای را شناسد رستگار شود»(همان.)۶۷ ،او همچنین گشاده شدن در
بهشت را در تاویل کـتاب و شریعت میداند که البته به وسیله وصی پیامبر و امام زمانه صورت میگیرد (همان.)۳۵ ،
 .2شبهت زدای ی و گره گشای ی :فایده دیگر تاویل ،شبهتزدایــی ان است ،در جامع الحکمتین ()۶۳امده« :عقل را هدایتی
است سوی طلب تاویل تا شبهت ها بدان از او زایل شود»؛ یکی از شبهات محتمل ،شبه تناقض ظاهری بعضی اقوال خداوند
در قران است که با تاویل ان ایات و اقوال ،میتوان اختالف و اشتباه و تناقض ظاهری را از ایات قران دور کرد.همچنین فهم
متشابهات و امثال و رموز قران نیز ،بر مردم عادی دشوار است که باید ان را از خداوند تاویل استخبار کنند« ،تا از ظلمات
مثلها به نور تاویل بیرون ایند» .
 .3عمل افرینیو کارکرد ها  :ناصر خسرو عمل کردن به ظاهر شریعت را الزم ،اما ناکافی میداند ،و معتقد است که باید به
دنبال اسرار شریعت که مخفی است بود و به ظواهر اعمال بسنده نکرد ،البته دانستن معانی و بواطن امور شرعی و مثلهای
قرانی ،موجب بصیرت بیشتر و در نتیجه انجام بیشتر اوامر الهی میگردد.
 .4جهلزدای ی و حقیقت رسانی  :ناصر معتقد است که تاویل ـ با شرطی که برای ان ذکر میکند ـ ادمی را از بند عظیم جهل
رهایــی میدهد (قصیده  ۴۰/۸۶و  ،)۴۳/۱۲۰و راه رسیدن به علم حقیقی نیز راه تاویل و دانستن ان علم است (قصیده
 ،)۴۱/۸۶و البته حقیقت را نمیتوان جست و یافت مگر از راه تاویلی که تفصیل ان را خود ناصر ،با تمثیلهای مختلفی در
اثار خویش گـفته است (وجه دین  ۲۱۹به بعد).
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 .5تسکین افرینی :تاویل ،فایده روانی نیز دارد که همان تسکین افرینی و ارامش بخشی ان باشد .یعنی وقتی تاویل مثلها و
متشابهات برای مردم اشکار شود ،دلشان قرار میگیرد (جامع الحکمتین ،)۷۹ ،و گروهی که از تقلید و ظاهرگرایــی سیر شده و
به جوش امدهاند ،با شنیدن معانی نهانی ،تسکین روانی مییابند (قصیده .)۴۹/۱۳۳
 .6رهای ی بخشی و نجات از بیماری های روانی  :ناصر خسرو معتقد است که تاویل به جان ادمی قدرت پرواز میبخشد و
تاویل ،به مثل ،برای ادمی ،همچون پر برای پرنده است (قصیده )۵۸/۴۳و ادمی با دانستن تاویل میتواند از اسرار عالم سر
در اورد و خود را از چراگاه جهان بیرون کشد و رهایــی بیابد (قصیده .)۳۶/۱۲۹
 .7تاویل محدود ایات در اشعار :ناصر خسرو در دیوان خود به ایات زیادی اشاره کرده ،اما نگارنده به این نتیجه رسیده که او
کمتر ایه ای را تاویل کرده است ،و میتوان گـفت که استفادههای لفظی و اشاره به معانی ظاهری ایات و اشارات قرانی دیگر،
مثل امثال قرانی و قصه های اقوام گذشته و احوال و پیامبران پیشین ،یعنی استفاده از تنزیل و تفسیر قران ،بیشتر مورد توجه
ناصر در اشعارش بوده است ،و این امر بی غربتی نیست .یکی از دالیلی که برای ان میتوان بر شمرد ،دلیل تاریخی ـ سبک
شناختی است ،به این معنی که ،استفادههای هنری و وسیع از قران تا زمان شاعر ما ،هنوز به شعر فارسی راه نیافته بود ـ کاری
که بعدها در سبک عراقی و در اشعار موالنا ،به وفور ،به صورت تفسیر یا تاویل دیده میشودـ و همین مقدار استشهاد ناصر از
ایات و استفاده او از مفردات و ترکیبات قرانی ،امر تازه ای است که در شعر پیشینیان و معاصرین او راه نیافته بود .البته در اثار
منثور ناصر خسرو ،تاویل ایات و مفاهیم قرانی به فراوانی دیده می شود .غیر از کـتاب سفرنامه که خود بحثی جدا دارد ،و در
صحت انتساب ان به ناصر تردیدهای بسیاری وجود دارد ،در سایر اثار ،کم و بیش ،به اثبات تاویل پرداخته و مفاهیم و ایین
های دینی را ،مطابق عقاید اسماعیلیه ،تاویل کرده است .کـتاب وجه دین ،پر از تاویالتی است که درباره اصول و فروع و برخی
مفاهیم و رسوم مذهبی صورت گرفته ،و حتی گـفتار نهم ان کـتاب (« )۶۰-۵۱اندر اثبات قران و تاویل ان» است که در
اینجا،روی مباحث کـتاب و موارد تاویل ان نمیپردازیم.گـفتیم ا ز مجموعه اشعار باقی مانده ناصر خسرو بر میاید که تاویل
ایات قران به ندرت در ان یافت میشود ،این موارد انگشت شمار نیز بیشتر بیان مصادیق ایات است تا تاویل صریح ایات،
مثال او در بیتی ،حضرت رسول (ص) را «حبل خدایــی» میشمارد و در ابیات دیگر ،ال رسول و علی (ع) را «حبل» خداوند می
داند (قصیده  ،۲۷/۱۳۵و  ۴۹/۳۴و )۴۵/۴۲که هر کدام از ان بزرگان میتوانند ،یکی ا ز مصادیق ایه « و اعتصموا بحبل هللا
جمیعا و ال تفرقوا (» )۱۰۹ /۳باشند؛ یا انکه« ،عروه الوثقی» را که در ایه «فقد استمسک بالعروه الوثقی النفصام لها…(/۲
»)۲۵۶امده «به حقیقت ،عهد فرزندان پیامبر» میشمارد (قصیده )۴۵/۱۴۷که این بیان نیز بیان مصداق است تا تاویل.دو
مورد نیز در ابیات ناصر وجود دارد که او مصداق دو ایه را مستنصر و فاطمیون مصر دانسته است ،یکی تعبیر «سبع مثانی» که
«مستنصر» را یکی از سبع مثانی میشمارد (قصیده )۴۰/۱۳۸؛ و دیگر ایه بیعت است که ،او ضمن مقدمه چینی در یکی از
قصاید خود ،ایه بیعت را به فاطمیون مصر بر میگرداند ( قصیده .)۲۴۲
.8شایستگان و بایستگان تاویل قران :اسماعیلیه تفسیر و بیان ظاهر و تنزیل قران را وظیفه پیامبر(ص) یعنی ناطق ،و تاویل و
ارشاد به باطن ان را وظیفه امام و وصی و جانشین او میدانند .در واقع «فهم اسرار شریعت ممکن نیست ،مگر از طریق ائمه و
انصار ائمه و دعات اوً .
اساسا محور بنیادین عقاید و فلسفه انـان اخذ و تعلیم از امامان است و به همین سبب به انان تعلیمیه
میگـفتند» (اقانوری.)۲۷۹ ،کرمانی در کـتاب المصابیح ،یکی از متفکران مشهور اسماعیلی ،یکی از دالیل ضرورت وجود امام را
نیازمندی قران و احادیث به تاویل میداند و میگوید « :از انجایــی که انچه پیامبر(ص) برای ما به ارمغان اورده به زبان عربی
است و این زبان تحمل معانی متعدد را دارد و امثال و رموز مختلفی را بر میتابد ،هر ایه و خبری را میتوان با توجه به عقاید
مختلف و چه بسا متضاد توجیه کرد؛حکمت ،اقتضا میکند که بین امت فردی باشد که معنا و مقصود واقعی را بیان کند و
فصل الخطاب ان باشد» (به نقل از اقانوری.)۲۸۲ ،گـفتیم که ناصر خسرو نیز معتقد است ایات و احادیث و احکام را باید
تاویل کرد و معنا یا معانی پنهانی و باطنی انها را از راه هایــی جستجو ،استخراج و یا استخبار کرد .اما چه کسانی میتوانند تاویل
کنند؟ چنان که از اثار ناصر بر میاید ،اهل تاویل فقط علی (ع) ،ال نبی (ع) و بزرگان و دانایان اسماعیلیهاند و بقیه مردم،
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فقط باید به دنبال اینان باشند و تاویالت و بواطن احکام و ایات و امور را از ایشان بپرسند .او تاویالت سایر فرقه ها و مکاتب را
قبول ندارد و حتی بعضی از تاویالت انان را نقد و طرد میکند(ناصر خسرو ،جامع الحکمتین۱۴ ،ـ.)۱۵
ناصر ،پیامبر اکرم را که اورنده وحی و شریعت است ،مثل دیگر اسماعیلیه ،فقط مفسر و گزارشگر قران میداند نه تاویل کننده
ً
صریحا ،منزلت رسول را تالیف کـتاب و شریعت بدون تاویل ان ذکر میکند؛ و در اشعار نیز ،کار بی
ان.در کـتاب وجه دین،
شریک و انباز ان حضرت را گزارش کردن قران به خلق بر میشمارد (قصیده  .)۳۴/۱۴۷یعنی در نظر ناصر ،پیامبر با ان که
غواص و معنی دان قران است ،اما منزلت و ماموریتش فقط ان است که به خلق برساند که قران کریم ،دفینه و گنجینه دریای
دین است؛ بنابر این ،مردم عالوه بر ظاهر باید به دنبال غواص و دانای امینی باشند که از دریای الفاظ قران ،که به مانند
شوراب است ،لعل و جواهرگران قیمت معنا را استخراج کنند ،امین ان گنج دریایــی نیز جز علی (ع) و ال نبی (ع) ،کسی
نیست(قصیده  ۲/۵۸به بعد و ۳۸ /۲ـ.)۴۰
 .9ال رسول (ص) و علی (ع) :ال نبی (ع) و علی (ع) معتمدانی اند که بر علم امثال ،و امثال قرانی ،و گشودن معانی و
ممثوالت قران اگاهی دارند ،و بر مشکالت و متشابهاتی که در قران امده فایق میایند و برای مردم معانی و بواطن ان را شرح می
دهند( .قصیده  ۲۸/۱۱۹و .)۵۰/۲۳۲ناصر جدید بودن و تازگی تاویل را به ماه نو مانند میکند که روز به روز در حال افزایش و
ترقی است و حتی ،به مثل ،اگر برای دین جامهای فرض کنیم ،تنزیل را پود ان و تاویالتی را که ال پیامبر به دست میدهند،
تار (پنهانی) ان جامهگران بها به حساب میاورد ،یعنی ،بدون تاویالت ان بزرگان ،جامه دین بافته نمیشود ( .قصیده
 ۳۲/۱۲۰و .)۳۹/۱۲۷ناصر خسرو در جامع الحکمتین ،شان و منزلت علی (ع) را تاویل کـتاب و شریعت میشماردو معتقد
است که وصی رسول خدا  ،ظاهر قران را که به صورت رمز و مثال خشک گـفته شده با نم معنی ،تر و پیراسته میکند تا مورد
پذیرش خردمندان قرار گیرد و انان در شبهه نیفتند (جامع الحکمتین.)۲۰۱ ،او همچنین با استفاده از حدیث پیامبر که خود و
علی (ع) را پدر و مادر خلق میشمرد ،معتقد است که علی(ع) مثل مادری مهربان ،طعام سخت تنزیل را در وجود خویش به
شیری نرم و گوارا بدل میکند تا برای ادمیانی که قدرت درکشان کم است و هاضمه ضعیفی دارند ،قابل فهم و پذیرش باشد.
(همان۲۰۹ ،ـ.)۲۱۰
ناصر در اشعار دیوان نیز ،ضمن مقام بسیار واالیــی که برای ان حضرت قایل است و خود را شیعه حیدر میداند (قصیده
 ،)۳۹/۳۳اوصاف و احوال بسیاری را نیز در خصوص شان تاویلی ان حضرت بر میشمارد و ان جناب را «خازن علم قران
»(قصیده )۲۰ /۵و «روان قران»(قصیده « ،)۲۳/۵امین سر یزدان»و«پشت احکام قران»(قصیده )۲۹/۱۰۲میداند ،و
همچنین قران را خوان مشهور معنی فرض میکند که میزبان ان علی (ع) است و تیغ ان جناب نیز یاری دهنده قران است
(قصیده .)۲۰/۵۸اورده بودیم که از نظر ناصر ،ایات قران ،سراسر به زبان رمز و مثل گـفته شده است ،اما هر رمزی نیز محتاج
کلید و رمز گشاست ،و رمز گشای قران ال نبی و علی (ع) اند (قصیده ۴۴/۱۶ـ)۴۵ناصر ،تنزیل ،یعنی ظاهر الفاظ و عبارات
قران را در پیدایــی و پنهانی ،به دختری پوشیده مانند میکند که ظاهرش پیدا و زیور و زیبایــی ان پنهان است ،و معنا یابی و
تاویل گری علی (ع) را زیور نهانی دختر محجوبه تنزیل به شمار میاورد (قصیده .)۴۸/۱۶همچنین تنزیل کـتاب ،مشکالت و
متشابهاتی دارد که اگر ان جناب ،ان مشکالت را با تاویل خویش باز نگشاید ،دشمنان و کسانی که دنبال تاویل علی (ع)
نیستند ،بدان جهت به هالکت میرسند .و اگر ان حضرت ،قلعه معانی و مشکالت قران را به روی اهل ان باز نکند ،قران
مانند قلعه خیبر غیر قابل نفوذ و دست نیافتنی میماند(قصیده .)۵۰-۴۹/۱۶بنابراین ره جویــی و نجات ،به کمک قران ،یعنی
تنزیل و تاویل ان ،ممکن است که البته تاویل را باید از ال رسول و داماد او که امین سر الهی و راز گشایند ،جستجو کرد
(قصیده .)۳۰-۲۹/۲۹ناصر خسرو میگوید ،حضرت محمد ،گنج و دفینه خود ،یعنی قران را ،به قرین خود یعنی علی (ع)
سپرد ،قرینی که شمشیرش یاریگر و یکی از دو بنیاد دین اسالم است (قصیده  ۱۲/۵۸و ۱۸و.)۲۰نسبت پیامبر و علی (ع)،
چنان که در حدیث امده ،نسبت موسی و هارون بود و پیامبر علم حق و علم حقیقی و قران را به وصی خود سپرد ،و البته،
سامریان امت ،دستی بر مطالب و معارف ان ندارند (قصیده ۲۱/۶۴ـ)۲۲و ان جناب که معدن علم بود ،با تبلیغ و تاویل خود
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سرنوشت و حاکم عادلی بر سر امت بود (قصیده  ۲۴/۱۲۹و  ،)۲۶و فقط ان حضرت بود که در فهم معارف قران توانا و بصیر
و معنی دان بود و بقیه مردم فقط اواز و قرائت ان را میشنیدند و میشنوند( .قصیده  ۴۷ /۱۰۲و .)۴۹
 .10ائمه و بزرگان اسماعیلیه :ناصر خسرو بعد از علی (ع) و ال نبی برای ائمه و علمای اسماعیلی نیز تاویلگری قران و ایین
های دینی را مجاز میشمارد ،و معتقد است که مردم باید برای فهم معانی قران و احکام شرعی به سراغ انان نیز
بروند.ناصرخسرو ،این امر را در اثار منثور خود به تفصیل باز گـفته است که باید به دنبال تاویل اساس و حجت و … بود ،و در
دیوان نیز ،با اشاراتی کمتر بیان شده که بقا و جاودانگی در علم الهی و قران است ،و قران ،دانش سرایــی است که کلید و در و
دربانی دارد ،و البته در ان سرا ،از چوب نیست ،بلکه شخص دانایــی است که بهترین بنده خداست و باید ،در قیامت ،به او
و جد او بازگشت کرد (قصیده )۴۹-۴۶/۵۲و منظور او از این شخص همان امام فاطمی عصر ،یعنی مستنصر است .در جایــی
دیگر ،وقتی از گنج و دفین پیامبر ،یعنی قران ،سخن میگوید ،اشاراتی به امین ان حضرت در روزگار خود ،از دیدگاه خود،
میکند که منظور او باز همان مستنصر ،یعنی امام فاطمی عصر ناصر است (قصیده .)۹/۵۸در قصیده ای دیگر باز از فردی
سخن رفته که فردای قیامت باید به جد او امید داشت ،یعنی مستنصر ،و ان شخصی بی همتا و تاویل دان است و راز تاویالت
را باید از خزانه او جستجو کرد.ناصر خسرو در جایــی از دیوان ،خود را نیز که از حجج اسماعیلی است ،شارح و معنا دان قران
معرفی میکند و خطاب به مخاطب و منتقد و معترض حاضر یا غایب خود میگوید که:
در اوایل کـتاب جامع الحکمتیننیز وقتی که از امدن خود در منطقه تبعید و فضایل خود سخن میگوید از تاویل دانی خود
سخن گـفته است«:بدین زمین امدم و با انکه مر کـتب علمای فلسفه را درس کرده بودم ،علم دین حق را که ان تاویل و باطن
کـتاب شریعت است ،به حفظ داشتم اندر سال چهارصد و شصت و دوم … » ناصر در جاهایــی مختلفی از دیوان و اثار خود از
تاویل دانایان و راسخان در علم ،یا به تعبیر خود او ،پنجه فرو بردگان در علم ،سخن گـفته است ،اما چنان که از اثارش بر می
اید ،منظور او از این افراد نیز کسی غیر از ال نبی و بزرگان اسماعیلی نیست( .قصیده .)۴۰/۲
بینش عقالنی ناصر خسرو ،وداشته های فکری معتزله  :مکـتب اعتذال ار فرقه های کالمی عقل گرایــی است که دیدگا های
متکلمانش به ارای شیعه و از جمله اسماعیالن بسیار نزدیک است .از سوی دیگر اثار حکیم ناصر خسرو  ،متکلم بر جسته
اسماعیلی ،اندیشه بیان اسماعیلی است که از رهگذر مقایسه اثار او و معتزله میتوان به شباهت ها و اختالف های این دو نحله
فکری دست یافت .بحث های مشترک میا اکـثر متکلمان عبارت است از :صفات حق ،روئیت خداوند ،کالم خدا ،افرینش،
عدل ،جبر و اختیار .در این نگارش سعی بخرج خواهیم داد ضمن بررسی دیدگا های ناصر خسرو و معتزله نقاط اختالف و
اشتراک دو مکـتب اعتزال و اسماعیلی بازتاب داده شود .در میان متکلمان ،معتزله نماینده مکـتب الهیات عقلی بودند .انان
تحت تاثیر اشنایــی با فلسفه یونان باستان تالش می کردند با استفاده از از استنتاج های عقلی و منطقی مسایل دینی را توجیه و
تفسیر کنند .اسماعیلیان نیز در اثبات عقایدخود به فلسفه ارسطویــی و نو افالطونی متوسل می شدند و در تبیین اندیشه های
خویش همه جا ،عقل و استدالل را بکار می بردند.از جمله مباحث علم کالم ،بحث صفات خداست .معتزله صفات خداوند را
عین ذات او می دانستند و از جدا دانستن صفات و ذات پرهیز داشتند چون از دید انداز انان صفات خداوند را جدا از ذات او
دانستن  ،به وحدانیت خداخدشه وارد می کند .اسماعیلیان نیز خداوند را بر تر از صفات ،و شناخت او را ورای درک انسان می
دانند و لذا همه صفاتی را که در قران به خداوند نسبت داده شده است به عقل که از نظر اسماعیلیان نخستین افرینش و یا
افریده است ،منسوب می دارند .اما برای انکه به تعطیل صفات محکوم نشوند مابین تعطیل و تشبیه مرتبه ای قایل هستند.
برای مثال از دید انداز اسماعیلیان ،هم هستی و هم نیستی ،هم زمان و هم بی زمانی ،هم مکان و هم بی مکانی ،هم علم و هم
جهل را از خداوند نفی می کنند .در مورد افرینش هم معتزله و اسماعیلیان قایل به افرینش از هیچ هستند با این تفاوت که
گروهی از معتزله معتقد اند که جهان و موجودات به یکباره افریده شده اند و گروهی دیگر بر این باور اند که خداوند بقا یا فنا را
در هر موجودی می افریند .همچنین همه معتزله در انکار علیت با یکدیگر اتفاق نظر دارند .در حالی که اسماعیلیان به پیروی از
فالسفه قائل به اصل علیت هستند و عقل را علة العلل می دانند.یکی از اصول معتزله عقیده و باور به عدل است .در این اصل
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مسؤلیت انسان در برابر اعمالش مورد تاکید قرار می گیرد .اعتقاد به عدل بحث جبر و اختیار را در پـی دارد که معتزله قائل به
اختیار مطلق انسان در امور انسانی – نه امور مربوط به سایر موجودات -هستند .اسماعیلیان به اصل عدل پایبندند اما انسان
را مختار به اطالق نمی دانندبلکه به مرتبه ای میان جبر و اختیار قائلند .ناصر خسرو نگرشی مثبت به معتزله دارد و در میان
مذاهب مختلف اسالم ،طریقه انان را در توحید می ستاید و می گوید ":و ما گوئیم از این قوی تر طریقی نیست میان اهل
مذاهب مختلف دین اسالم اندر توحید و این گروه خود را اهل نظر گویند و جز مراحل تائید کاندر خاندان رسول مصطفی اند
کسی را طاقت ان نیست که این توحید را نقد تواند کردن (".....ناصر خسرو)1363:58 ،
اما بر انان خرده می گیرد که معتقدند شناخت خداوند نه به ضرورت حاصل می شود و نه به تقلید .ناصر خسرو به انان در رد
شناخت ضروری خداوند هم نظر است اما باطل دانستن تقلید را خطا می داند .وی معتقد است انان شناخت از روی عادت را
تقلید نام نهاده اند و از این روی قضاوتی نادرست در باب تقلید دارند .او در دفاع از تقلید چنین می گوید:
" و دین اسالمتقلید است اندر گردن مسلمانان به قهر ...انی محققان و موحدان از مقلدان همی حاصل ایند و هر که تقلید
نپذیرد به تحقیق نرسد ....تقلید حق باشد نه باطل ....و توحید حق اندرتاویل کـتاب و شریعت است نه اندر بطن تاریک امت
چنان که این گروه گـفتند ...از بهر انکه خلق را به توحید رسول خدا می خواند به فرمان خدای ،نه فرمان خرد (".ناصر خسرو،
)1363:58
اکنون می پردازیم به اشتراکات و اختالفات دیدگاه های ناصر خسرو و دسته معتزله به صورت مبسوط ترو ژرفتر تا هردو جهت را
به وضاحت و شفافیت بهتر کشانیده باشیم.
صفات خداوند از دیدانداز معتزله و پیر ناصر خسرو  :مخالفان معتزله انان را گروه تنزیه و تعطیل می خوانند ،زیرا از نظر این
مخالفان ،معتزله همه صفات ازلی چون :علم ،قدرت ،حیات ،سمع و بصر را از خداوندنفی می کردند ( .بغدادی72:1344 ،
).اما نمی توان معتزله را بطور مطلق منکر صفات دانست.اکـثر انان صفات خداوند را از ذات او جدا نمی دانند و صفات را عین
ذات می پندارند .توحید معتزله برای یک شمردن ذات الهی با صفات او ،پرهیز از تعدد قدما یا تعدد واجب الوجود است که به
نظر انان با اصل توحید منافات دارد ( .شریف 1382:294؛ مشکور  .)2535:65ناصر خسرو همین عقیده و باور معتزله را در
این قصیده اینگونه بیان می کند:
گر از هر بینشش بیرون کنی وصفی بر او مفزا دو باشد بی خالف انگه نه فرد و واحد یکـتا
ناصر خسرو در اثر خویش جامع الحکمتین اشاره می کند که معتزله در باب توحید با تکیه بر استدالل ،تشبیه را از خداوند نفی
می کند (.ناصر خسرو  .)1363:32ناصر خسرو در پاسخ به معتزله این چنین می گوید " :اما سخن اندر توحید این گروه"
معتزله" ،بدان چه گـفتند خدای تعالی عالم نه به علم است و قادر نه به قدرت است و حی نه به حیات است و سمیع و بصیر نه
به سمع و بصر است بل به ذات او ،ان است که گوئیم :اتفاق است عقلن را بر ان که مر صفت را به ذات خویش قیام نیست
بل قیام او به موصوف است به ذات خویش قایم است .پس بدین احتجاج بی شبهت روا نباشد که خدای تعالی به صفتی
موصوف باشد کان صفت خود هویت باشد ،و نه نیز ان صفت بدان قایم بودو اگر صفت او جز او باشد ،صفت مر او را عرض
باشد و هویت او محل اعراض نیست .پس مر او را صفتی نشاید گـفتن البته ....و چون به قول این گروه ذاتی باشد کان شش
صفت مختلف باشد :یکی علم و قدرت و سه زندگی و چهارم شنوایــی و پنجم بینایــی و ششم قدیمی؛ این ذاتی است بدین شش
قسمت ....اگر هویت باری – سبحانه -شش مخالف است این جوهری است به شش قسمت؛ و این نه توحید باشد که تکـثیر
باشد که یک ذات هم علم است و هم قدرت ،و قولی بی معنی است .پس اگر علم و قدرت هردو یکی است واجب اید هر که
عالم باشد قادر باشد .پس هر که گوید عالم است گـفته باشد که خدا قادر است و اگر چنین باشد خود بر یک از شش صفت
اختصار باید کردن تا چون ان صفت بگویــی هر شش صفت گـفته باشی ( ".همان .)67:66 ،همچنین در رد گـفته انان که می
گویند " :چون خداوند زنده است پس شنوا و بینا ست می گوید :پس باید خورنده رونده و بییننده هم باشد" ( همان )66 ،و
چنین ادامه می دهد " :توحید نباشد یک ذات را به شش صفت مختلف گـفتن ،بل تکـثر باشد و خدا را به صفت مخلوق صفت
کردن توحید نباشد بل تشبیه باشد" ( همان  )67،وی نظر شیعه را در مقابل دیگاه اهل سنت( تشبیه) و معتزله ( تعطیل)،
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چنین بیان می کند " :مر کـتاب خدای را تاویل است ،اما به تاویل عقلی گویندصفات مخلوق را از خالق نفی نکنیم و میان
تشبیه و تعطیل گویند منزلتی است که توحید ما بر ان است ،و خبر ارند از امام جعفر الصادق علیه السالم که از وی پرسیدند
که تعطیل است یا تشبیه؟ او گـفت " :منزله بین المنزلتین" ( همان)33 :
در روشنایــی نامه( رساله شش اصل) ،یا ( شش فصل) ،نیز مفهوم توحید بدون تشبیه و تعطیل را این گونه شرح می دهد " :و
اثبات بی تعطیل و تشبیه ان باشد که بدانی کی باری -سبحانه و تعالی یگانه است و نگویــی یگانه بدانی است که توانا و دانای بر
کمالی است و هر چه فرود از اوست همه توانا و بر کمال نیستند ،که اگر چنین گویــی انگاه توانایــی و دانایــی علت یگانگی او
باشد وی معلول باشد و باری سبحانه معلول نیست ،بلکه پدید ارنده که وی علت همه علت هاست وی است جل و جالله  ،و
مر او را سبحانه به روی نزدیک گردانیدن و هم ،عال خوانند یعنی پدید ارنده علت .پس باید دانستن که مر یگانگی باری
سبحانه را نهیت نیست ،بل چنانکه باید گـفتن و شناختن که مر اوراست و بس ،نه بدان روی که وی -سبحانه از شمار یکی
است که او را تع الی به شمار یکی دانی؛ هر چه جفتی دارد شکل او باشد چنان که دو از عدد و شکل جفت است یکی را ،و مر
او را سبحانه -شکل و جفت نیست .بل بدان روی " مر"  " ،او" ،را یکی دانی که ان یکی که همه افریده ها از لطیف و کـثیف
به هست اورد و علت او را بدو پیوسته کرد بی میانجی که میان علت نخستین و معلول او بود؛ و مر ان علت نخستین را علت
همه علت ها گردانید و خود به فردانیت خویش از علت و معلول یگانه است ( " .ناصر خسرو) 33:34 :1373 ،
ناصر خسرو صفات قدیم را بر ذات خداوند نمی پذیرد و می گوید:
من نگویم تو قدیم و محدثی
کافریده توست محدث یا قدیم
زاده و زاینده چون گوید کیست؟
( ناصر خسرو )1378:194
هر دو بنده تست زاینده و عقیم
وی خداوند را بی چون می داند و از نسبت دادن صفت و بی صفتی بدو بر حذر می دارد.
بپرست خدای را و تو بشناس
از با صفت و ز بی صفت تنها( همان)183 ،
ناصر خسرو خداوند را ورای وهر و عرض می داند و از همین روی ،اسم او را قابل حد و رسم نمی شمارد و دانش را از نوع و
جنس بر تر می شمارد و از دید او خ داوند محمول و موضوع واقعی نمی شود .مخالفت او با تشبیه در این ابیات خیلی ها و اضح
و اشکار است:
ای ذات تو نا شده مصور
اثبات تو عقل کرده باور
اسم تو ز حد و رسم بیزار
ذات تو ز نوع و جنس بر تر
محمول نه ای چنانکه اعراض
موضوع نه ای چنا که جوهر
فعلت نه به قصد امر خیر
قولت نه به لفظ ،ناهی شر( همان)245-244 ،
این سروده گویای مرتبه منزله بین المنزلین در تشبیه و تعطیل است:
هم بر قدمت حدوث شاهد
هم با ازلت ابد مجاور
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اما جای تعجب است که در یک جا صفت قدیمی را نفی می کند و در این جا ان را اثبات می نماید .در جای دیگر نیز صفاتی
چون سمیع و بصیر را از خدا نفی می کند زیرا این ها صفات جسم اند .این نیز یکی دیگر از مثال های منزله بین المنزلتین
است که اظهار میدارد:
یکی است با صفت و بی صفت نگوئیم اش
نه چیز و چیز مگویش که مان چنین فرمود
به نظر می رسد که ناصر خسرو دالیلی را که برای دور کردن صفات از افریدگار بیان می کند از ابو یعقوب سجستانی بر گرفته
باشد .ابو یعقوب سجستانی در کـتاب " کشف المحجوب" ،صفات را به سه دسته تقسیم می کند:
 انکه در جوهر است و
 انجه در اجسام پوسته است و
 انجه در نفس یافت می شود.
از نظر ناصر خسرو عقل جوهر مطلق است و صفات مبدعی و معلولی از ان اوست که افریده اول است نه " از چیز" ،و
نمیتوان افریدگار را به صفت افریده ها موصوف کرد .در اجسام صفاتی چون  :رنگ و بو ،طعم ،گرمی و سردی ،نرمی و
درشتی ،و در نفس صفاتی چون :علم و جهل  ،دلیری ،بد دلی ،رادی  ،فرومایگی ،حلم و تندی ،موجود است .اما خداوند از
صفت جوهر اول ( عقل) ،و جوهر ثانی( نفس) ،و اجسام مرکب و نفوس بری است .صفت در موصوف از تاثیر وجودی غیر از
خود او پدید می اید .دلیل دیگری که ذکر می کنید این است که موالید از امهات و اجرام سماوی و امهات و اجرام از طبیعت
صفات خود را می گیرندو طبیعت از نفس و نفس از عقل و عقل از کلمه ابداع و ابداع از مبدع که هیچ صفتی ندارد ،صفات خود
را می پذیرد .دلیل دیگر انکه  " :اگر از صفات چیزی ازلی دانی یا قدیم با افریدگار ،واجب کند که هر چه از جنس ان صفت
بود ازلی بود و ان را افریدگار نباشد ،یا صفات کرده بود و ان را کردگار بود تا صفت ایزد نیز کرده باشد .پس از ان روی که ،
صفات ازلی بود،دوگانگی واجب اید و یگانگی به باطل کند .و اگر صفات افریده در ایزد بندی ،افریدگار همتای افریده گردد.
پس دور کن صفات واجب است تا فردانیات مجرد بماند (".ابو یعقوب سجستانی)8 :6 :1327 ،
این کالم سجستانی با عقیده معتزله در باب نفی صفات از خداوند برای حفظ وحدانیت او و دوری از تعدد واجب الوجود و
شریک در قدمت بسیار نزدیک است .اما برای این که موصع گیری در منزله بین المنزلتینحفظ شود و به تعطیل متهم نشود
صرف نفی کردن صفات جسمانی از افریدگار را توحید نمی داند؛ بلکه انکار عکیس صفات را در پـی ان می اورد " :ایدون
گوئییم کی افریدگار نه چیز است و نه نچیز و نه محدود و نه نا محدود و نه موصوف و نه نا موصوف و نه در مکان و نه در
زمان و نه نا در زمان و نه هست و نه نا هست ،تا ما بیزار شده باشیم ار تشبیه و تعطیل و بیزاری از تشبیه به دور کردن
نخست بود و بیزاری از تعطیل به دور کردن اخرین بود (".همان)14 ،
با دقت در کالم سجستانی در می یابیم که نفی یک صفت با اثبات ضد ان همراه نیست بلکه صفت و ضد ان هر دو نفی می
شوند و به این ترتیب صفتی میانه ان دو اثبات می شود .به نظر می رسد که نظریه احوال ابو هاشم معتزلی به گونه ای بیان
مرتبه منزله بین المنزلتیین در صفات حق است " .لفظ حال به وسیله ابو هاشم برای معرفی چیزی بکار رفته است که در
شخص وجود دارد و سبب ان با شخص دیگر متفاوت می شود و این تفاوت با لفظی که به عنوان صفت محمول وی قرار می
گیرد بیان می شود و لفظی را که عنوان محمول پیدا می کند به نام حال می خوانند" .....
روئیت خداوند تبارک و تعالی !  :معتزله همچون شیعیان و از جمله اسماعیلیان بر این باور اند که خدا را با دل های مان می
بینیم یعنی او را به دل می شناسیم اما هشام فوطی و عباد بن سلیمان با این قول مخالفت کرده اند  (.اشعری)82 :1362 ،
معتزله روئیت را از ان روی انکار می کنند که خداوند را از مکان و جهت منزه می دانند لذا روئیت او نه در این جهان و نه در ان
جهان ممکن نیست ( .میر محمد شریف . )286 :1362 ،ناصر خسرو روئیت خداوند را به چشم سر انکار می کند اما دیدن او را
با چشم دل و جان ممکن می داند.
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کجا او را به چشم سر توان دید که چشم جان تواند جان جان دید)517 ،1373 (.
در جمله فرقه های مختلف معتزله ،دیدگاه های " حابطیه " ،به اسماعیالن خیلی ها نزدیک است .از جمله این ارا ،نظر انان
در باب عقل است .گزارش شهرستانی از نظر حابطیه در باره روئیت خداوند چنین است " :حابطیه در باره ان چه در روئیت
حضرت سبحانی ّعز اسمه وارد شده  ،مثل " انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلة البدر ،ال تضامون فی روئیته" و امثال این
حدیث بر روئیت عقل اول حمل کند که اول چیزی است که از حضرت واهب منا نقش ابداع گرفته و به واسطه صورت ها بر
دیگر موجودات فایض شده و می شود .و شارع علیه افضل الصلواة ئ الحیات هم عقل اول ارادت فرمود در این حدیث
کریمکه " :اول ما خلق هللا العقل ،فقال له اقبل فاقبل ثم قاله له ادبر ،فادبر ،فقال و عزتی و جاللی ما خلقت ّ
خلقا احسن
منک ،بک ّ
اعزوبک ّاذل و بک اعطی و بک امنع (".شهرستانی)49-48 :1350 ،
دیدانداز فکری ناصر خسرو پیرامون تصور افرینش :اسماعیالن و از جمله پیر ناصر خسرو همچون اکـثر دانشمندان و فالسفه بر
انند که از واحد جز واحد صادر نمی شود .بنا بر این موجود اول از نظر انان عقل است .مطابق نظر اسماعیلیان عقل با امر
خداوند ابداع شد و نخستین مبدع لقب گرفت .ناصر خسرو فرق میان کلمه و عقل را چنین بیان می کند ... " :فرمان باری
سبحانه که هستی ها همه زیر اوست یک سخن بود و ان کلمه تائید ...و او به هست اورنده هویت باری است نه از چیزی ،و
هست نخستین وی باشد و چون نخستین هست او باشد باری سبحانه از هست و نه هست بر تر و باال تر و واال تر است.
خردمند داند که میان کلمه و هویت باری سبحانه میانجی نباشد از بهر انکه خردمن میانجی نخستین است و اگر در بود اوردن
او میانجی بودی ،او خود نخستین بودی و نخستین هست نبود پس کلمه بی میانجی به هست امد .این تمام بر ترین منزلتی
بود و معنی این قول ان باشد که هر چه نام هستی بر او افتد همه اند او بود به جملگی ،و هستی ها به جملگی علت است و
معلو دیگر چیزی است؛ از بهر انکه علت ان باشد که فایده رسان باشد و معلول ان بودکه فایده پذیر بود" ( ناصر خسرو،
)89:90 :1380
" طبق کائنات شناسی اسماعیلیان افریدگار ،افریننده بال واسطه کائنات  ،انجنان کع یهود و نصارا و اهل تسنن می گویند
نیست .افریدگار مطلق به وسیله یک عمل ازلی اراده یا امر ،جوهر افرینش " عقل کل" ،را از خویشتن مترشح ساخت .این
نخستین صدور خداوند بوده .عقل کل واجد همه صفات افریدگار استو صفت اصلی ان دانایــی است .نماز را باید بر او گزارد .او
به نسبت های بسیار زیاد خوانده می شود از قبیل " :اول" " ،ساتر" "،روح"  " ،سابق"  ،و غیره از عقل کل صدور ثانی و
مادون که نفس کل باشد سر زد ( ".پطروشفسکی)305 :304 :1353 ،
ابو یعقوب سجستانی بر ان است که عقل اول و امر بر یکدیگر تقدم و تاخر ندارند ،زیرا  " :امر ایزد هست کردن است و هست
کردن را ایستادن نبود مگر به خرد ،یعنی که اگر خرد نب ود هیچ هستی نبود .....پس عقل اول از پس هست کردن نیفتاد و
هست کردن پیش از عقل اول نیفتاد ( " ....ابو یعقوب سجستانی  .)22 :1327در ادامه این مطلب اشاره می کند که عقل
جوهری است در جایگاه امر قرار دارد زیرا او به نفس نطقی فرمان " کار های پسندیده و عمل های گزیده" ،می دهد و هم از
امورنا شایست باز می دارد .و در پایان می گوید " :اگر نه ع قل یکی بودی با امر ایزد که عبارت از امر به نفس امر می کند،
فرمان عقل مانند فرمان ایزد نبودی (".همان)23 :
ناصر خسرو ضمن تاکید بر صدور واحد از واحد ،مراتب موجودات را این گونه وصف می کند:
خرد دان اولین موجود زان پس نفس و جسم انگه
نبات و گونه حیوان و ان گه جانور گویا
همی هر یک به خود ممکن بدو موجود نا ممکن
( ناصر خسرو)1378:2 ،
همی هر یک به خود پیدا بدو معلوم نا پیدا
همچنان می بینیم که در پوشیدن جامه وجود سلسله مراتبی وجود دارد هر وجود معلول موجود پیش از خود است و علت
موجود پس از ان خویش ،و هیچکدام یکباره و یا باهم پا به عرصه وجود ننهاده اند .به این ترتیب" کلمه" ،علت همه علت ها
شمرده می شود که از یک سو علت است و از سوی دیگر معلول .ناصر خسرو فرق میان کلمه و عقل را چنین بیان می کند" :
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اما فرق میان کلمه و عقل جز ان است که در محسوسات یک از دیگر جدا اند و در گـفتار دو اند به نزدیک گردانیدن ....و مر
کلمه را وحدت گویند و مر عقل را واحد خوانند ....پس گوئیم که چون کلمه هست نخستین بود و تمتم بود و نام تمامی مر او را
سازوار نیامد مگر انوقت که بدانی که هم علت بود و هم معلول و چون علت ها در همه عالم به معلوالت پیوسته است از این
سر جدا نیستند یکی از دیگری ،بدان روی که چون علت برابر گیری معلول بر خیزد ان علت نخستین که کلمه است سزاوار تر
باشد که از معلول خویش جدا نباشد و هستی ها همه زیر معلول او باشد که عقل است ( ".ناصر خسرو . )92-90 :1380 ،اما ،
در زادالمسافرین معلوم بودن عقل را انکار می کند و این گونه ازلی بودن ان را به اثبات می رساند " :عقل معلول نیست بدانچه
مر او را از چیزی تمام شدن نیست بلکه او تمام کننده فاعل کلی است  .پس ظاهر کردیم که مبدع حق مر عقل را نه از چیزی
پدید اورد و ان چه از چیز دیگر نباشد مر او را به چیزی باز گشتن نباشد به فساد و انچه دور از فساد باشد ازلی باشد ،پس عقل
ازلی است (".ناصر خسرو)194 :1341
دلیل دیگری که برای علت العلل بودن عقل می اورد ان است که کمال انسان در رسیدن او به عقل است ،پس علت عالم از
اغاز عقل بوده است و " دیگر علت ها همه فرود این علت است" ،و برای ثبات سخن خویش به مثال درخت و گیاهان متوسل
می شود :کمال ان به تخم منتهی می شود که ابتدا از ان به وجود امده است ( " .همان .)193 :در دیوان هم از نسبت دادن
امور جهان به خداوند بر حذر میدارد و می گوید:
وان را که فلک به امر او میگردد
ایزش مگوی خیره ای شیدا
کان بنده ایزد است و فرمان بر
موالی خدای را مدان موال( ناصر خسرو)183 :1378 ،
در روشنایــی نامه نیز اینگونه افرینش افالک و عناصر را به دست خداوند نفی می کند:
نگوئیم صانع هفت و چهار اوست
ولیکن عقل را پروردگار اوست
چه مقدار افتاب و اسمان را
بدو منسوب نتوان کرد ان را
چرا گویــی زرو لعل و جواهر
زخاک  .اب و سنگ او کرد ظاهر
نبات از گل تو گویــی او بر اورد
نشاید این چنین او را صفت کرد
که روح نامیه این کار دارد
گل و شمشاد و سرو او می نگارد
تو عقل و جان ز حق دان مال و زر چیست؟
مکن صورت پرستی پا و سر چیست؟
دگر باره تو گویــی صورت ما
همه زاب منی کرده است پیدا
مگو زین سان از ایرا کاین صنایع
شد از تاثیر و اجرام و طبایع
سپهر و عنصر وروح نما را
خدا خوانی چنین کـفر است ما را
مکن در صنع مصنوعات ره گم
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ز جو جو روید و گندم ز گندم
 ...خداوند جهان دانای قاهر
یکی دان و یکی زو گشت ظاهر

ناصر خسرو)518 :1304 ،

کالم ناصر خسرو در باب یکی شدن کلمه با عقل بر گرفته از از این سخن ابو یعقوب سجستانی اشت که  " :خرد یکی شود با
کلمه یعنی واجب کند هر جزوی از افرینش را نصیبی از فرمان ایزد،که هر افریده ای را از فرمان ایزد بهره ای بود و نور فرمان
یزدان در او تابنده بود" و دیگر معنی یکی شدن ِخ َرد با کلمه ان است که کلمه سخن مفرد پدید می اورد هر چند سخن ظاهر
نشود از رفتن افرینش از گاه ابداع تا گاه تولید و بدان که تا چیز ها از حد ابداع به حد تکوین و تولید نیامدند عقل ظاهر نه شد
و نه ان تخم که اندر عقل موجود بود؛ و عالنیت خویش نشناخت از پیش ان تا ان چیز از ابداع به حد تکوین و تولید نیامد .ا
ن زمانی که امر ایزد که ابداع است به مردم رسید مردم سخن گوی گشت و عقل با او یکی شد تا هر سخنی از سخنان ای که
مردم پیدا کنند ( .سجستانی)20-19 :1327 ،
دیدگاه معتزله پیرامو ن بینش و تصور افرینش  :پیروان مکـتب معتزله عقیده و باور سه دانشمند و فیلسوف یونانی ":افالطون،
ارسطو و فلوطین را در مورد ماده اول افرینش با هم ترکیب کردند و بر اساس ان نظر خود را طرح نمودند .افالطون معتقد است
که کل افرینش از هیوالی قدیم از پیش موجود پدید امده است .ارسط قایل به افرینش از معلوم است.
پلوتینوس( فلوطین) ،ماده صدوری ازلی را که هم معلوم است و هم چیزی منشا افرینش می داند .معتزله با التقات این سه نظر
و یکی پنداشتن ان ها نظریه افرینش از معدوم را مطرح کردند .اکـثر انان به جز دو نفر ،معتقد بودند که معدوم عبارت از چیزی
است که در حقیقت همان اعتقاد به وجود ماده ازلی از پیش موجود افالطونی است ( ".ولفسن . ).391 :1368 ،فوطی معتقد
است که اشیا از عدم به وجود امده اند و شی نبوده اند اما بعد از موجود شدن ،ان گاه که معلوم شوند به ان شی می گویند( .
شهرستانی .)1350:56 ،تا این جا عقیده او و پیروانش با اسماعیلیان در باره افرینش از هیچ مشابهت دارد .با این تفاوت که
فوطی معتقد است خداوند پیش از وجود اشیا با انان عالم نبود زیرا پیش از بودن اشیا را شی نگویند .از دید معتزله همه
موجودات افریده مستقیم خداوند هستند .برای مثال ّ
معمر بر ان است که خداوند هیچ کدام از اعراض و صفات جسم را
نیافریده و تنها اجسام را خلق کرده است (.همان  ،52بغدادی  .)128 :1344همچنان که پیشتر اشارت رفت ناصر خسرو و
اسماعیلیان ،اسناد افرینش همه موجودات و از جمله اجسام را به خداوند درست نمی دانند و خلق و افرینش این موجودات
رابه عقل نسبت میدهند  .در مورد افرینش ابو عبدهللا حسین بصری معتقد است که خلقت همان تعقل خداوند در اشیاست.
این گـفته ابو عبدهللا بصری دیدگاه فلسفی برخی از معتزله را نسبت به افرینش نشان می دهد و از ان جا که عقل را در افرینش
دخالت می دهد تا حدودی به اندیشه اسماعیلی در این باره نزدیک است " .ابو هاشم بر ان بود که فعل خلقت همان اراده
است و نه تصور و اندیشه ،زیرا خلقت ،فعل است و فعل ،اراده را اقتضا می کند (" .بدوی.)337 :1374 ،اگر اراده را همان
کلمه امر بدانیم با توجه به ایه " :إ َّن َما َا ْم ُر ُه إ َذا َا َر َاد َش ْي ًًئ َا ْن َي ُق َول َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
ون﴿﴾۸۲ترجمه  :چون به چيزى اراده فرمايد كارش
ِ
ِ
اين بس كه مىگويد باش پس [بىدرنگ] موجود مىشود ( . )۸۲دید گاه ابو هاشم همانندی دیگری بیشتر با نظریات
اسماعیلیان در باره پیدایش و منشا افرینش دارد .از اکـثر معتزلیان هر رابطه علیتی را میان پیش امد های متوالی در جهان را
انکار می کردند .نظام افرینش را فعل واحدی ا جانب خدای می دانست که به موجب ان همه اشیا یکباره و هم زمان به وجود
امده و به حال کمون در امده اند و از همین حالت کمون اغازین بود که همه موجودات اعم از معادن و نباتات و حیوانات و
انسان در طول زمان به تدریج به وجود امده اند .چنین اعتقادی در ضمن به معنی ان است که همه فرزندان ادم بالقوه در ادم
موجود بوده اند و تقدم و تاخری که دیده می شود نه در تولد بلکه در ظهور ان هاست ....این عقیده صریحن بر خالف نظر
اشعری است که معتقد است حق تعالی در هر انی از زمان در کار افرینش اشیاست ( .شریف298 :1368 ،؛ بغدادی :1344
96؛ شهرستانی  . )44 :1350او طبع را جاگزین علت می کند .بنا بر عقیده او هر چیز طبعی دارد که خدا در وی نهاده است و
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همین طبع است که سبب به وجود امدن تغیر در چیز ها می شود ( .ولفسن  .)537 ،1368و ّمع َمر می گوید :اعراض از
محدثات اجسام است که یا به اقتضای طبع به وجود می اید ،مثل سخن از اتش ..... ،و یا به اختیار همچون افعال انسان و
حیوان ( .شریف .)303 :1368گروهی از معتزله فنا و بقای دایمی اشیا را جانشینعلیت می کنند .ابوالهذیل بقای اشیا را عبارت از
این گـفته خدا به شی می داند که " باقی بمان" ،اما در مورد فنا معتقد است قطع محض جمله " باقی بمان" ،موجب فنای شی
می شود و نیازی نیست که خداوند به فانی شدن شی امر کند ( .ولفسن  . )571-570 : 1368گروهی از معتزله همچون اشاعره بر
این باورند که بقا و فنای حقیق( مطلق) وجود ندارد .با فانی شدن بقای بی دوام اشیا ،انها از میان میروند و با افرینش بقای بی
دوام و جود می یابند .بنا بر نگرش برخی دیگر ،افرینش هرموجودی مستلزم بقای حقیقی است و این بقا با افرینش فنای ان به
پایان می رسد ( .همان )582-581:بنا بر نظریات و دیدانداز های برخی دیگر از صاحب نظران مثلن " جبایــی" ،افرینش
هستی مستلزم بقاست .در نظر او هر چیز که در هست شدن ان نیستی شی دیگر است فنای ان چیز است .همان گونه که در
مبحث پیشین یاد شده ،ناصر خسرو و اسماعیلیان به اصل علیت در کائنات معتقدند ،از دید ناصر خسرو پدید اورنده معلول
خاصیتی است که علت موجود است .عین عبارات ناصر خسرو چنین است " :اگر مر علت را فعل نباشد او خود علت نباشد
مر علت را پدید اوردن فعل خویش اندر معلول خویش خاصیت باشد و خاصیت اندر چیزی هست کننده ان چیز باشد و چون
چیزی به خاصیتی مخصوص باشد مر او را مخصصی الزم اید پس مر علت را علت کننده ان که مخصص اوست ثابت کردیم و ان
عال باشد یعنی سازنده علت و دهنده مر علت را و ان عال مبدع حق است که او پدید اورنده علت همه علت هاست که عقل
است نه از چیزی؛ و چون عال به حکم عقل الزم است واجب نیاید که مر او را اختصاصی باشد البته بلکه او بخشنده خاصیت
ها باشد علت ها را  (".ناصر خسرو .)194 :1341
ولفسن نظر ابن رشد را در رد منکران علیت چنین گزارش کرده است " :ابن رشد در مخالفت با متکلمانی که معتقدند خداوند
فاعل همه چیز است می گوید :ا ز این نگرش چنان نتیجه می شود که هیچ موجودی عملی که بنا بر طبیعت مخصوص او باشد
ندارد .بنابر این در رد انکار طبیعت و علیت متکلمان پنج برهان اقامه می کند؛ به این قرار " :باید بدانید انکس که منکر ان
باشد که علت ها به فرمان خدا در چیز هایــی که به سبب ان ها به وجود می ایند مؤثرند ،منکر حکمت و علم است .چه علم
عبارت از شناختن چیز ها از روی علت های ان هاست و حکمت عبارت از علم به علت های غیر مریــی است ".دوم اینکه ابن
رشد با در خاطر داشتن این گـفته ارسطو که  :هر کس بنا بر طبع خواستار شناخت استو ان شناخت یعنی علم با علت ها سرو
کار دارد می گوید :منکر علت ها به صورت کل بودن ،بیگانه شدن از طبیعت ادمی است که به حق به ان تعلق دارد.
سوم :با در نظر داشت گـفته ای از غزالی ،در اثبات این مطلب می کوشد که غزالی با انکار علیت گـفته خود را از اعتبار انداخته
است .گـفته غزالی این است :نوع بشر به دو گروه تقسیم شده است :یکی مردان حق که که به اعتقاد ایشان عالم به وجود امده
و به ضرورت منطقی میدانند که انچه به وجود می اید به خود چنین نمی شود بلکه به سازنده ای محتاج است .ابن رشد این
چنین نوشته است " :هر کسی منکر علت ها در جهان پدیدار شود ،هیچ راهی برای اثبات وجود علت فاعلی در جهان نا
مرییندارد .چه داوری در باره نا مریــی در این موضوع تنها در توافق ان با داوری در باره مریــی و پدیدار است و در نتیجه کسانی
که منکر علیت باشند راهی برای دست یافتن به علم در باره خدا ندارد در صورتی که برای سازگار بودن با نگرش خود مجبور از
قبول این قضیه اند که هر فاعلی به فاعلی نیازمند است .ذات و طبیعت خاص ،موجب تعریف های مخصوصی برای یک
موجود می شود و هر طبیعت حرکت و فعالیت مخصوص به خود دارد و بنا بر گـفته ارسطو که وجود و وحدت عین یکدیگرند و
یک طبیعت اند نتیجه گرفته که اگر طبیعت وحدت انکار شود ،طبیعت هستی انکار شده است و نتیجه انکار هستی عدم
است (".ولفسن .)596-592 :1368
عدل در دیدانداز معتزله  :اصل دوم از اصول پنجگانه معتزله که یکی از معرفان موضع متعزله تلقیمیشود،عدل است .انها
خود را اهل توحید و عدل می دانستند .مونتگمیری وات معتزله را در مساله عدل وارث خوارج می داند .اثل عدل بیانگر این
مطلب است که معتزله به مسؤلیت فرد در برابر اعمال خود یا اختیار معتقد بوده اند ( .وات  )1380:81بر جسته ترین مبحثی
که در ذیل عدل می اید بحص اختیار انسان است.حتی می توان گـفت سه اصل دیگر نیز با این اصل پیوندی مستقیم دارند،
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شاید به همین جهت است که اکـثر محققان دو اصل توحید و عدل را معرف دیدگاه معتزله می دانند و کمتر به سه اصل :منزله
 ،بین المنزلتیین ،وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر می پردازند .معتزله بر این باورند از ان روی که انسان از سوی
خداوند مکلف به انجام خیر و دوری از شر شده است ،در سرنوشت خوددخیل است و با اعمال خویش مستحق پاداش می
شود .در نتیجه از انجا که خداوند خود از طریق وحی راه وصول به بهشت را به انسان نشان داده است ،به نوعی مجبور به
پاداش و کیفر دادن اوست .ناصر خسرو تشخیص عدل خداوندی را منحصر به انسان می داند و به عبارت بهتر عدل را
مخصوص انسان و نه سایر موجودات می انگارد .این دو بیت معروف نظر گاه او در این مقوله است:
به جان خلق بر امد پدید عدل خدای
نه بر تن درم و مال کان همه صنم است
اگر پسند نیاید تو را بدان این عدل
هزار بار نکوتر ز تخت و ملک جم است
البته قدرت فهم و ادراک این عدل به همه کس ارزانی نشده است و تنهاحکیمان و پیامبران قادر به درک ان هستند زیرا نقص
هایــی که در جهان وجود دارد ،انسان های ظاهر بین را در وجود عدالت به شک گرفتار می کند:
با همه کم و بیش که در عالم است
عدل نگویــی که در این جا کجاست
ترسم کا قرار به عدل خدای
از تو به حق نیست ز بیم قفاست
دیدن و دانستن عدل خدای
کار حکیمان و ره انبیاست
گرد هوا گرد کهاین کار نیست
کار کسی کو به هوا مبتالست( همان)99:
جبر و اختیار از دیدانداز معتزله  :معتزلهدر این که انسان خالق افعال خویش است اتفاق نظر دارند .در نظر انان انسان
بعضی از افعال خود را از طریق تولید خلق می کند .مراد از" تولید"،ان است که از فعل فاعل فعل دیگری ضرورتن وقوع پیدا
می کند .فی المثل حرکت انگشت زید موجب حرکت انگشتری وی می شود ( نظریه تولد از ابداعات بشر بن اامعتمر است).
ادمی هدایت یا ضاللت را برای خویشتن از طریق مباشرت خلق می کند و توفیق یا عدم توفیق ناشی از ان ،از طریق تولید
خلق می شود .خداوند کمترین دخالتی در خلق ان ندارد .و اراده الهی را نیز در ان تاثیری نیست ( .شریف – 284 :1362
 .)285در میزان تاثیر اراده انسان معتزله نگرش های متفاوتی دارند که ذکر همه انها در این نگارش نمی گنجد .نظام بر انست
که :ان چه در خارج حوزه انسان حادث می شود فعل خدای تعالی است بنا بر ضرورت افرینش ان چیز :مثل طبیعت سنگ که
به هر طرف پرتاب شود در همان جهت پیش می رود .نظام بر انست که در ارتباط با اعمال دینی در درون ادمی دو قدرت انگیزه
متقابل به نام دو خاطر ( خاطران) ،وجود دارد و در نتیجه افعال متقابل بدن خواه دنیوی باشد یا دینی برای انها الزم است که
افعال متناظر و متقابلی در نفس وجود داشته باشد .در مقابل افعال دنیوی بدن افعال متقابل و متناظر انها در نفس ممکن
استمتقابل هایــی همچون میل و بی میلی یا دانایــی و نادانی باشد .در حالت افعال دینی بدن افعال متناظر با ان ها در نفس
خاطر فرمانبرداری و طاعت و خاطر نا فرمانی و معصیت است ( .ولفسن .)700 -679 :1368
معتزله با وجود اعتقادات به ازادی اراده به عنایت خداوند در استفاده از قدرت ازادی و اختیار نیز معتقدند .این عنایت اضافی
به گـفته ا یشان در حالت وسوسه شیطان برای نافرمانی و عصیان از زه راه تجلی پیدا می کند:
 خدای ممکن است در ادمی قدرت های انگیزه تازه ای بیافریند که اثر وسوسه شیطان را خنثی کند و از قدرت و اداره و انتخاب
خود استفاده کند.
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 در حالت تحریک شدن به وسیله یک تمایل طبیعی باز امکان ان هست که خدا در ادمی قدرت های انگیزنده جدیدی بیافریند
که نیروی ان تمایل طبیعی را مهار کند و انتخاب خود را عملی سازد.
 ممکن است خداوند ان نیروی تحریک کننده به معصیت را به نیروی تحریک کننده به طاعت مبدل کند .همان .)86-85 :
جبر و اختیار از دیدانداز ناصر خسرو ! ! :شیعیان در برابر اعتقاد اشعریان به جبر مطلق و عقیده معتزلیان به اختیار مطلق
به مرتبه ای میان این دو قایل اند و می گویند که ال جبر و ال تفویض بل امر بین االمرین .ناصر خسرو برای اثبات این عقیده،
گاه به دفاع از اختیار می پردازد و گاه به جبر الهی و تاثیر تقدیر در عالم اشارت دارد .در دفاع از اختیار و نقد جبر و معتقدان
به قضا و قدر دالیلی می اورد که با دید گاه معتزله در باره اختیار سازگار است .از جمله این دالیل مبعوث شدن پیامبران به
رسالت و عد و عید دادن انان به بشر است .انسانی که مجبور باشد نیازی به ارشاد پیامبران ندارد و به بیان بهتر هدایت پیامبر
در سرنوشت اوتاثیر ندارد .دلیل دیگر اینکه وقتی خداوند بشر را به بهشت بشارت می دهد و از دوزخ می ترساند ،عذاب انسان
مجبور جور و ستم بر اوست و خداوند از ظلم بر  ،بر کنار است .استدالل دیگر در باره گناه بنده مجبور است که در صورت
اعتقاد به قضا و جبر خطای بنده به شمار نمی اید بلکه گناه به خداوند منسوب می شود .با ذکر این دالیل به این نتیجه می رسد
که انتخاب راهی میانه جبر و اختیارشیوه خردمندان است .از خال این ابیات میتوان به دیدگاه ناصر خسرو در مورد امر بین
االمرین و استدالل های او در رد جبر و اختیار پـی برد:
از پس ان که رسول امده با وعد و و عید
چند گویــی که بدو نیک به تقدیر و قضاست
گنه و کاهلی خودبه قضا بر چه نهی؟
که چنین گـفتن بی معنی کار سفهاست
گر خداوند قضا کرد گنه بر سر تو
پس گناه تو به قول تو خداوند تو راست
بد کنش زی تو خدای است بدین مذهب زشت
گرچه می گـفت نیاری ،کت از این بیم قفاست
اعتقاد تو چنین است ولیکن به زبان
گویــی او حاکم علد است و حکیم الحکماست
یا خداوند زبانت به خالف دل توست
یا خداوند جهان نیز تو را روی و ریاست
به میان قدر و جبر رود اهل خرد
راه دانا به میان دو رهی خوف و رجاست
به میان قدر و جبر رهی راست بجوی
که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست
عدل بنیاد جهان است بیندیش که عدل
جز به حکم خرد از جور بحکم که جداست
ای خرد مند نگه کن به رهی چشم خرد
تا ببینی که بر این امت نادان چه وباست
اینت گوید" همه افعال خداوند کند
کار بنده همه خاموشی و تسلیم رضاست"
وانت گوید" همه نیکی ز خدایست ولیک
بدی ای امت بد بخت همه کار شماست "
داکتر نصرالدین شاه پیکار

250

اداره نشرات سیمای شغنان

وان گه این هردو مقرند که روزی است بزرگ
هیچ شک نیست که ان روز مکافات و جزاست
چو مرا کار نباشد نبوم اهل جزا
اندرین قول خرد را بنگر راه کجاست ؟
چون بود عدل؟ بر انک او نکند جرم ،عذاب؟
زی من این هیچ روانیست اگر زی تو راست
حاکم روی ضای تو شده مست سدوم
( ناصر خسرو )1378:220
نه حکیم است که سازنده گردنده سماست
از نظر ناصر خسرو ارتکاب گناه امری اختیاری است و نشانه قدرت و اراده ادمی .اولین گناه ادم تخطی از فرمان خداوند و
خوردن گندم بود اما از دید ناصر خسرو محل این گناه بهشت نبوده است .وجود شیطان و وسوسه های او هم دلیلی بر اختیار
انسان است که در صورت پیروی از او مستحق عذاب و در صورت روی گرداندن از وی شایسته پاداش می شود .ناصر خسرو
معتقد است که داستان فریب خوردن انسا به دست ابلیس معنای رمزی دارد و به ظاهر داستان نباید اکـتفا کرد .ابیاتی که
حاوی اندیشه هاست چنین است :
در خلد چگونه خورد گندم
انجا که نبود شخص نان خور
بل گندمش انگهی ببایست
کز خلد نهاد پای بر در
این قصه همه بدیع ادم
ابلیس نیامده ز مادر
در سجده نکردنش چه گویــی
مجبور بده ست یا مخیر
گر قادر بد ،خدای عاجز
( همان )246-245 :
ور عاجز بد خدا ستمگر
در این ابیات نیزپیروی از شیطان را اختیاری می داند:
خویشتن را چون فریبی؟ چون نپرهیزی ز بد؟
چون نهی چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا
چون که گر تو بد کنی زان دیو را باشد گناه
ور یکی نیکی کنی زان مر ترا باشد ثنا
ناصر سعادت انسان را در گرو اعمال اختیاری او می داند و می گوید:
بدست من و توست نیک اختری
( همان)504 :
اگر بد نجوئیم نیک اختریم
از نظر ناصر خسرو در سایه خرد است که اراده و اختیار به انسان ارزانی شده است و موجودان غیر ذی شعور از این موهبت بی
بهره اند و به واسطه خرد و اختیار است که کل موجودات مسخر اند و انسان بر انان شرف دارد.
خرد ز بهر چه داند این که ما به خرد
گهی خدای پرست و گهی گنه کاریم ؟
مکن بدی و تو نیکی بکن چرا فرمود
خدای ما را گر ما نه حی و مختاریم؟
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چرا که گرگ ستمگار نیست سوی خدای
به فعل خویش گرفتارو ما گرفتاریم؟
چرا به بانگ خروش و فغان بی معنی
کلنگ نیست سبکسار و ما سبکساری؟
چرا بر اهو و نخجیر روزه نیست و نماز
چرا من و تو بدین کار ها گران باریم؟
چه داد یزدان ما را ز جملگی حیوان
مگر خرد که که بدان بر ستور ساالریم؟ ( همان)71 :
اما ابیاتی در روشنایــی نامه امده است که بوی جبر و در مورد انسان از ان استشمام می شود و با تفکر و اندیشه های ناصر
خسرو هم خوانی ندارد و بعید است از تراوش های ذهن خرد ورز ناصر خسرو باشد .این ابیات چنین است:
چو خواهد بودنی ها بی گمان بود
ندارد خوردن تیمار غم سود
فلک گر خود کم و گر بیش گردد
همیشه برمراد خویش گردد
به کام ما نباشد هیچ کاری
که ما را نیست هرگز اختیاری
همان بهتر که دایم شاد باشیم
ز هر درد و غمی ازاد باشیم
ولیکن شادی و غم هر دو روزی است
پـی اندوه امید دل فروزیست
چو این امد نصیب ما چه چاره
( ناصر خسرو)537 :1304:
چه شاید کرد با سیر ستاره
بینش و تصور زوال نظام ها و حاکمیت های متخاصم در کالمدو شخصیت ناهمگون " فرخی سیستانی و ناصر خسرو" :
ارزوی زوال حکومت دشمن و پیروان او ،در اشعار وسروده های دو تن از بزرگـترین شاعران قرن پنجم مجال انعکاس یافته اما
هر کدام به دلیل تفاوت اندیشی های شان مطالب خویش را با اهدافی ناهمگون و متفاوت از یکدیگر بیان کرده اند .فرخی
سیستانی شاعر در باری و شعر او به قصد رضای ممدوح است و باالطبع تحصیل صالت و جوایز هر چه بیشتر .اما از ان سو
شاعر و اندیشمند خردگرا ،متفکر و فیلسوف دنیای گرایش باطنی ،ناصر خسرو شاعری هدفمند ،و با ایده های ائال و گهر بار
است .طرح موضوع قیام فاطمیان علیه بنی عباس و حکومت های دست نشانده ی انها به عنوان قسمتی از هدف بزرگ ایجاد
حکومت اسالمی و اقامه عدل و داد در قلمرو اسالم است .در این نگارش موضوع حمله و لشکر کشی سلطان محمد به مصر و
نابودی قرمطیان بر ضد خلفای بنی عباس مطرح و از بعضی جنبه ها با یکدیگر مقایسه شده و به نتایجی در خور توجه گردیده
است .چنانکه می دانیم شاعران حرفه ای درباری ،روان شناسانی چیره دست بودند و بخوبی می دانستند چه مطالبی را در شعر
خود ذکر کنند تا ممدوح از انها راضی و خوشنود شود و از این رهگذر بتوانند صله های چشمگیر دریافت کنند .شاید از این
جهت کم تر کسی به پای فرخی سیستانی( وفات  429هجری) ،برسد .وی از ویژگی های ممدوح خود خیلی ها اگاه بوده و از
عهده اظهار ان ها بر پرده ی شعر و کسب رضایت ممدوحانش نیک بر می امده است .مهم ترین ممدوح فرخی سیستانی،
سلطان محمود غزنوی( وفات421هجری) ،است .محمد تعصب شدیدی در دین داشت و به واسطه عاید تند و تیز خود و هم با
در نظرداشت تحرکات عملمای دربار خود ،با اسماعیلیان دشمنی بیش از حد اظهار می کرد .حمله او به ملتان در سال 401
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هجری و قتل عام مردم انجا به بهانه نابود کردن قرامظه ،و سوختن نامهی خلیفه فاطمی و بقتل رساند قاصد و پیام رسان مصر
در سال  ،403و باز قتل عام مردم ری در جمادی االول  ،420به بهانه واهی گویا "غلبه بر اهل کـفر و ضاللت باطنیان" ،در ان
شهر نمونه هایــی از این مدعاست .فرخی سیستانی هم این همه ظلم و جنایت را تائید می کند و خطاب به سلطان می گوید" :
راست خوی تو چو خوی انبیاسات"( فرخی)20 :1363 ،
این مایه سخت گیری و تعصب بر ضد شیعه و اسماعیلیان حتی اگر به قصد جلب رضایت خلیفه بغداد نیز بوده باشد ،بازهم
منافی دشمنی ذاتی محمود با شیعیان و به ویژه با اسماعیلیان نمی تواند بود .این عبارت معروف سلطان غزنه که " بدین خلیفه
خرف شده باید نوشت که من از بهر قدر عباسیان انگشت در کرده ام در همه جهان و قرمطی می جویم و انچه یافته اید و
درست گردد بردار می کشند (".بیهقی ، .)1375:230 ،گویای این معنا است .و از این رهگذر می توان دریافت که یکی از ارزو
های بزرگ و هر چند دست نیافتنی او از بین بردن حکومت فاطمیان مصر بوده است .محمود ارزو داشته که افتخار نابود کردن
دولت فاطمیان به نام او ثبت شود؛ به ویژه در اواخر حکومت خود که فیل های فراوانی از هند اورده بود و به سبب ان فیل ها
قدرتی بال منازع یافته بود .بدون تردید اگر خالفت بغداد بر جان خود نمی ترسید و به او اجازه چنین لشکر کشی به مصر می
داد ،سلطان از عهده این کار یعنیشکست حکومت فاطمیان بر می امد ،اما این ارزو جامه ی عملی نپوشید و تنها در حد یک
رویای شیرین باقی ماند .مقصود از بیان مطلب مذبور این است که درباریان و از جمله شعرای درباری از این ارزوی سلطان
اگاه بودند .فرخی این ارزوی رنگین شاه را در شعر خود مجسم کرده و به تصویر کشیده بود و قطعن شاه هم به مصداق "
وصف العیش نصف العیش"  ،از شعر فرخی لذت می برد.تصویری که شاعر از حمله خیالی سلطان به مصر و وقایع پس از ان
می دهد ،جالب است :شاه فیل هایــی را که از هند اورده بطرف رود نیل به حرکت در می اورد و چنان قرمطی می کشد تا چند
سال مسیل رود خانه ها به رنگ خون در می اید و زنان مصری همگی در عزای کشتگان خود سیاه پوش خواهند شد .صحنه
جالب این واقعه قسمت پایانی ان است که خلیفه فاطمی  ،ان سگ ملعون  ،را خسته و بسته جهت دار کشیدن به غزنه می
اورد .قبلن پشته های ریگ به مسافت چند میل زیر داری که اماده شده می اورند تا مردم پس از اعدام خلیفه باطنی جسد او را
سنگباران کنند .این تجویزی است از فرخی تا انکه برای هر کسی عبرتی باشد که دیگر به مذهب بد نگراید:
ژنده پیالن کز در دریای سند اورده ای
سال دیگر بلذرانی از لب دریای نیل
قرمطی چندان کشی کز خون او تا چند سال
چشمه های خون شود در بادیه رنگ مسیل
تا ز جام سوگواران بر زنان مصریان
همچو ز ّر بخشش تو مست گرداند کـفیل
راست پنداری همی بینم که باز ایــی ز مصر
در فگنده در سرای ملحدان ویل و عویل
وان سگ ملعون که خوانند اهل مصر او را عزیز
بسته و خسته به غزنین اندر اورده ذلیل
دار او بر پای کرده در میان مرغزار
گرد کرده سنگ زیر دار او چون میل میل
تا چو برداری مخالف سنگ ها بی مر شود
اهل بدعت سر بتابد از مخالف قال و قیل ( فرخی)221 :1363 ،
در جای دیگر نابودی خدیو مصر و قوم او را امری محتوم می داند چنان که شاهان هند به تیغ سلطان از بین رفتند:
شهان هند را از تیغ او ان رستخیز امد
( فرخی )33،
که فردا بر خدیو مصر و بر قومش همان باشد
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گاه خدا را به خدایــی و بزرگی اش سوگند می دهد که معین و نگهدار سلطان باشد و تا ممکن است و پاد شاه می خواهد ،او را
عمر دهد تا سلطان در عوض عمری که خدا جهت حفظ دین به او می دهد " :در مصر کند قرمظیان را همه بردار" (.همان.)82 ،
گوی ـی سلطان عامل فعل و اراده خداوند است چنانکه شاعر از خداند می خواهد که به بازوی او قرمطیان را از بین ببرد
همانگونه که ک ّـفار را به شمشیر او نابود کرد:
کم کن به قوی بازوی او قرمطیان را
ّ
چونانکه به شمشیرش کم کردی کـفار
به نظر می رسد که محمود مبارزه با اسماعیلیان را مهم تر از قتال با کـفار می دانسته یا ال اقل اطرافیان و شاعران درباری به وی
چنین القا می کرده اند؛چنانکه فرخی در قصیده ای به این معنا اشارت دارد:
ری را بهانه نیست که بباید گرفت پس
وقتست اگر به جنگ کشد سوی ری عنان
اینجا همی یگان و دوگان قرمطی ُکشد
زینان به ری هزار بباید به یک زمان
غزویست ان بزرگـتر از غزو سومنات
( همان ،264 ،و نیز یوسفی؛)395
روزی مگر به سر برد ان غزو ناگهان
عالوه بر سلطان محمود یکی از ندیمان درباری را که همشهری شاعر است ،به مبارزه با قرمطیان مفتخر می داند و برای او هم
ارزو می کند که ایشان را نابود کند .وی کسی نیست جز خواجه بوبکر حصیری که بیهقی از او به عنوان فقیه یاد می کند(.
بیهقی :1375 ،و نیز یوسفی ،)151 :1365او همان کسی است که بنا بر نقل قول بیهقی تا ّ
حد عربده شراب نوشیده و در ان
حالت یکی از چاکران خواجه احمد حسن میمندی وزیر سلطان مسعود را مورد ضرب و شتم قرار داده بود و بدین وسیله بهانه
انتقام جویــی بدست وزیر نهاده ( .بیهقی .)2010 ،جالب این جاست که فرخی ضمن بر شمردن فضایل این بوبکر و مقایسه
صفاتش با امام علی ( ع)  ،و خلیفهی دوم ،اظهار میدارد که او به غزنین است اما قرمطیان از بیمش در مصر اشک خونین می
بارند:
او به غزنین و به مصر از فزعش قرمطیان
از ره دیده ببارند همی خون جگر
و به سبب این اعتقادش او را اهل بهشت می خوانند (.فرخی . )172 ،در جای دیگر باز ضمن انکه بیم قرمطیان را با وجود
مسافت زیاد یاد اور می شود ،همان ارزویــی را که برای سلطان محمود داشته ،برای همشهریش هم از خدا می خواهد تا عمری
دراز داشته تا خانه قرمطیان را از اساس نابود کند:
مرد بی دین را از هیبت توهش برود
گر میان تو و او بادیه باشد هشتاد
جاویدان زی و همین رسم و همین عادت دار
خانه قرمطیان را بفگن الد ز الد
و سر انجام در مرگ سلطان محمود تؤسف می خورد که این واقعه موجب شادی قرمطیان می شود و از سنگسار و به دار
کشیدن رهایــی می یابند.
اه دردا که کنون قرمطیان شاد شوند
ایمنی یابند از سنگ پراکنده و دار ( همان)91 ،
بینش ناصر خسرو در مورد زوال حاکمیت های متخاصم و جابر :اما به مشاهده می نشینیم که ناصر خسرو هم من حیث
شاعر ،نویسنده ،دانشمند ،فیلسوف و متفکر خرد گرا و پیشوای ائین باطنی ،در اواخر همین سده (،قرن پنجم) ،را می بینیم
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که به عنوان بزرگـترین حامی مذهب اسماعیلی که در خراسان زمین مطرح است و از مذهب تشیع ( بطور عام) ،و ائین
اسماعیلیسم ( بطور خاص) در حد جان دفاع می کند .وی که در دربار غزنه در ایام جوانی ارتباط داشته و بعد ها فراز و فرود
های ان حکومت را نیز شاهد بوده و نیز پیش از سفر حج در دربار سلجوقیان در مرو که مرکز حکومت چغری بیک داوود بن
میکائیل بوده ،بکار اشتغال داشته و با اگاهی کامل از اوضاع و احوال دربار و مذهب غالب در خراسان ،به ائین
اسماعیلیسم گرائیده و درست به همین دلیل در عقاید و باور های مذهبی خوداستقامت کم نظیری دارد و جز انچه را که از
دریچه بینش و تصور اسماعیلیسم می بیند باطل می شمارد و
" چقدر تفاوت بود میان ناضر خسرو و با این درجه اهتمام که گامی بر خالف معتقدات خود بر نمی دارد و با کسانی که به قول
وی چون باد گردنده و ستورانی در پس اب و گیاه بودند".
( یوسفی)497 :1378 ،
بر طریق راست رو چون باد پردنده مباش گاه با باد شمال و گاه با باد صبا (ناصرخسرو ) 1368:124
این استواری عقیده را میتوان در موضوع دشمنی ناصر خسرو با خالفت عباسی و دست نشانده گان انها یعنی سالجقه
دریافت ،چنانکه همین معنا از اعتقاد تام وی به خالفت فاطمیان مصر قابل ادراک تواند بود .به عبارت دیگر همانطور که
عباسیان خود را جانشینان واقعی پیامبر می دانستند ،اسماعیلیان و به ویژه ناصر خسرو خالفت حقیقی را از ان فاطمیان می
دیدند تا جایــی که ناصر خسرو دین را به جسمی تشبیه می کند که سر ان فاطمیان محسوب می شوند:
ای پسر دین محمد به َم َثل چون جسدیست
که بر ان شهره جسد فاطمیان همچو سرند
و ً
اصوال از فاطمیان ،که به نظر او سزاوار ثنا ودرود و صلوات هستند ،به عنوان فرزندان شایسته پیامبر یاد می کند و پیامبر را
پدر انها می داند:
تا جای پدر باز ستانند ز دیوان
انها که سزای صلواتند و ثنا اند
انچه در غربت و تنهایــی دره یمگان دل ناصر خسرو را با همه نامالیمات گرم می کند و انگیزه ادامه حیات به او می دهد ،امید به
اینده بهتر است؛ اینده ای که در ان حکومت عباسیان به باد فنا میرود و حکومت فاطمیان جای انها را می گیرند و به عدالت
حکم می رانند و زمین را به عدل می ارایند .ناصر خسرو تصویری ناپسند و البته حقیقی ،از حکومت عباسیان و مفاسدی که در
قلمرو فرمان شان از بغداد تا خراسان واقع می شود بدست می دهد و بدین سبب کینه و بغض خود را نسبت به ایشان ابراز می
دارد .دشمنی و عناد او با خلفای عباسی تا انجا پیش می رود که حتی در وجود زاغ ،پر های سیه را از این جهت که به رنگ شعار
عباسیان است ،نشان ادبار  ،کـفر و نفاق می بیند :نشان مدبریت این بس که هر گز چو عباسی نشویــی طیلسانت ( ناصر
خسرو)217 :1368
و نیز در وصف بهار این گونه می سراید:
معزول گشت زاغ چنین زیرا
چون دشمن تیره زهرا شد
کـفر و نفاق از وی چو عباسی
بر جامه ی سیاهش پیدا شد( همان)329:
ً
ضمنا شعار فاطمیان بر خالف عبایان،سپید بود و ناصر خسرو از این مطلب با افتخار یاد می کند:
ار جو که سخت زود به فوج سپید پوش کینه کشد خدای ز فوجی سیاه سلب ( همان)339 :
ناصر خسرو حدیثی را که متضمن فرصت توبه روز قیامت است ،موافق مشرب اسماعیلیسم و در جهت اثبات و قوع قیام
فاطمیان تاویل می کند .حدیث مزبور به گونه های مختلف و ناهمگون در میان شخصیت های دینی و عقیدتی به تعبیر و تفسیر
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ً
َ
سبعون سنه ال ُی َغل ُق حتی تطلع الشمس من نحوه ال تزال
مفتوحا للتوبه مسیرته
گرفته شده است از جملهّ " :ان بالمغرب با ًبا
ً
مقبولتا ّ
حتی تطلع الشمس من المغرب" ( فروزانفر)128-9 :1361 ،
التوبه
بس نماندست کافتاب خدای
سر زمغرب برون کند ز حجاب
و در جای دیگر ادعا می کند که همگار برای قیامش به درگاه خدا دست دعا برداشته اند.
یارب ان شمس که روزیش براری تو ز مغرب
از فضل تو خواهنده مر او را به دعا اند
ناصر خسرو از روزگار خود که بدی  ،جهل و نا فرمانی در ان غلبه دارد  ،به شب دین تعبیر می کند:
همچو شب دنیای دین را شبست
(ناصر خسرو)141 :1368 ،
ظلمتش از جهل و ز عصیان سحاب

















روزگاری که خانه ّ
خمار اباد  ،منبر و مسجد خراب است ،مطرب توانگر و قاری فقیر ،حاکم در عیش و عشرت بسر می برد و
شگـفت نیست که در نیم شبان" بانگ و فغان کالب" ،بگوش برسد .اما روز ان شب که از دید ناصر خسرو زود فرا خواهد
رسید ،زمان قیام فاطمیان است که خورشید از مغرب سر می زند:
گاه سحر بود کنون سخت زود بر زند از مغرب تیغ افتاب ( همان)141 ،
نا گـفته نماند که بنا بر ارزوی او ،اولین جایــی که به تسخیر فاطمیان در می اید ،مکه است:
چون بشنوی که مکه گرفتست فاطمی بر دلت ُذل ببارد و بر تنت تاب و تب
اما حوادثی که قیام فاطمیان بنبال دارد ،در خور تامل است .ناصر خسرو در این باب تصاویری جالبی را در اختیار ما می گذارد
که قابل دقت و در خور ستایش اند ،که قرار ذیل از انها یاد اور می شویم:
رخساره دین تازه می شود و دشواری ها و سختی های شیعه حق اسان می شود.
گردن بی خردان در زیر رکاب و َع َلم فاطمی خورد خواهد شد .
خاک خراسان از خون دل دشمن جاهل غضاب می شود.
باطل به وجود حق کر و کور می شود.
خلیفه فاطمی حق پیامبر را از عباسیان طلب می کند.
او خاک زمین از بغداد تا حلب را به خون دشمنان رنگین می کند.
هنگام قیام خلیفه فاطمی( المستنصر باهلل)  ،همه جهان از پریشانی و جنگ به صلح می اید.
خلیفه عباسی فرزند خود را در پای خلیفه فاطمی قربانی خواهد کرد.
نیام شمشیر خلیفه فاطمی ،سر جاهالن خواهد بود.
اب دجله از خون دشمنان اهل بیت پیامبر سرخ خواهد شد.
شهر بغداد خیبر مستنصر می شود.
بنا های عباسی ویران و بجای انها بنا های فاطمیان ساخته می شود.
دشمنان در خور کردار شان به جزا می رسند.
فرودستان را مقام می بخشند.
اب دریا را به عدل ،گالب ناب می کنند و خاک صحرا را مشکبار ( .مینوی)141-433 ،
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باب هفتم

اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان ،چالش ها و تفاوت ها

قبل از انکه پیرامون اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان سخنی را به میان بیاوریم ،الزم دیده میشود تا کمی هم در مورد
شخصیت تاریخی حسن صباح  ،قیامهای او ،دیدانداز تاریخی ،تعلیمی و عقیدتیاش ،که در ذهن همه اسماعیلیان و به ویژه
اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان جایگاه ویژه دارد ،چیزی را به نگارش بگیریم .حسن صباح در شب چهارشنبه ششم رجب
سال ٢٦٤ھ.ق .با گروهی از یاران و داعیان مبارز و چند تن از مریدان و هواخواهان خود ،که از ساکنان الموت بودند ،مخفیانه
به الموت وارد شد .الموت درست چسبیده به شمال سلسلهکوههای عظیم هودگان قرار دارد و اطراف کوه سیاالن را احاطه کرده
است .این کوه  ٤٦٠٠متر ارتفاع دارد ،در پشت این قسمت کوههای البرز با شیب تدریجی به سوی اشکور و دریای خزر می
روند .قلعه الموت بر سر کوهی است که اطراف ان پرتگاههای عظیم و بریدگی های عجیب دارد .بعد از تسخیر دژ الموت ،در
حقیقت تاریخ اسماعیلیان ایران و هم برخی از مناطق اسیای میانه ،به ویژه اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان ،اغاز میشود.
در ابتدای کار حسن صباح دو مسئله را باید مد نظر داشت :اول مردم را به کیش اسماعیلی در اورد .دوم دژها و قالعهای
بیشتری را تسخیر نمود .هنگامی که حسن صباح بر الموت صعود کرد و در انجا مستقر گشت ،در حدود شصتسال داشت .او
پس از سالیان دراز اوارگی ،در دژ استوار و محلی امن ماوا گرفت و نفس راحتی کشید؛ از شر دشمنان خود و گزند ماموران
نظامالملک ،که مانند سایه همهجا به دنبال او میگشتند ،در امان ماند و از ان پس ،پیروانش به او لقب «بابا سیدنا» دادند و
در همهجا او را بدان لقب میخواندند .تسخیر قلعه الموت اغاز قدرت حسن صباح و پیروان وی بود .فعالیت اسماعیلیان در
ایران انچنان سریع و شدید بود که در مدت کوتاهی بسیاری از دژها و قلعههای استوار و شهرکهای مستحکم نقاط کوهستانی
ایران را به تصرف خود دراوردند .حسن صباح بعد از تصرف قلعههای مستحکم و ایجاد سازمان نیرومند و انعطاف ناپذیر،
مبارزه بر ضد بزرگـترین نماینده طبقه حاکم دولت عباسیان ،یعنی سلجوقیان و دیگر امیران منطقه ،را اغاز کرد .وی چون در
این مقابله فاقد نیروی جنگی کافی بود ،اسلوب قتلهای فردی را در پیش گرفت و دستور کشتن اشخاص را صادر کرد .قاتالن
فدائی ،به فرمان رهبر اسماعیلیه ،به شکل بازرگان ،گدا ،مستخدم یا درویش درمیامدند ،همهجا ،در کاخ امیر و مرکز ستاد
سران نظامی و مسجد و بازار شهرها ،نفوذ میکردند و خنجر مرگبار را در قلب قربانی خویش فرو میکردند .اسماعیلیان مقدمات
این قتل را ً
کامال در خفا فراهم میکردند ،ولی نقش خود را همیشه در مالء عام انجام میدادند .بهطوریکه حاکمان والیات در
برابر قدرت شگرف نهانی انان اعتراف به عجر مینمودند و با بیم و هراس مخصوصی میزیستند و هر روز منتظر واقعهای ناگوار
برای خود و اطرافیان خود بودند .برای مقابله و سرکوبی این جنبش عظیم اجتماعی ،طبق فرمان ملکشاه سلجوقی چندینبار
نیروی نظامی برای تسخیر الموت ،پایتخت رفیع حسن صباح ،اعزام گردید .در مجموع مدت یازدهسال قلعه الموت همیشه در
محاصره بود ،ولی حسن صباح و یاران پرشور و وفادارش با رشادت و شهامت کمنظیری پایداری کردند و قوای دولتی با همه
تالش و کوششی که به عمل اوردند ،هیچگاه موفق نشدند انجا را تسخیر کنند .گروههای مختلف نزاری ،در هرجا که بودند ،تا
حد زیادی استقالل داشتند و به رای و ابتکار خود کار میکردند؛ اما خارجیان هرگز نتوانستند از این خودرایــی استفاده کنند و
انها را به دشمنی یکدیگر وا دارند .حسن صباح در زمان شورش ،از دارالجره الموت نقش رهبری را به دست گرفت ،و از ان
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زمان ،داعی الموت ،بیچون و چرا ،نسبت به دیگر داعیان ریاست و پیشوایــی یافت .گویند ابومحمد ،که در این ایام ریاست
اسماعیلیان شام را بر عهده داشتً ،
اصال از الموت فرستاده شده بود؛ و امرای شام هنگام قتلعام دمشق ،از انتقام الموتیان
به جان می ترسیدند .جنگهای قهستانیان و الموتیان سخت به هم پیوسته است ،و گویند ،این حسن صباح بود که از الموت،
به تهدید سلطان سنجر دست زد تا وی را از اقدامات مضر علیه اسماعیلیان باز دارد .وقتیکه حسن صباح میمیرد ،میبینیم که
ابوعلی اردستانی به قالع و رباطها رفت تا برای کیابزرگ از اسماعیلیان بیعت بگیرد .در زمان حسن دوم نوۀ ،کیابزرگ امید،
سختترین و شاقترین فرمانهای الموت را نزاریان ،در همهجا اطاعت میکردند .قلعههای اسماعیلیان که در حقیقت پایگاههای
نظامی و مراکز دعوت مذهبی ـ سیاسی شمرده میشدند ،تحت نظام سیاسی ویژهای ،زیر نظر حسن صباح و جانشینان او اداره
میشدند ،و از دستورات الموت اطاعت میکردند که پایتخت قلعهها شمرده میشد .در این دستورات و اوامر چون و چرایــی
نبوده است .بر هر قلعهای از سوی حسن صباح و جانشینان او یک داعی حکومت میکرد که تحت نظام خاص داخلی و
استقالل محلی نسبی ویژهای( ،که اکنون اینگونه حکومت را در اصطالح سیاسی امروز «حکومت فدرال» مینامند قوانین را
اجرا میکرد ،ولی در امور مهم خارجی و عمومی ،مطیع فرمان الموت بود .تاسیس این تشکیالت از طرف حسن صباح به این
خاطر بوده است که او به طورکلی از خالفت فاطمی مصر قطع رابطه کرده و در خطمشی سیاسی و مذهبی ،راه دیگری در پیش
گرفته بود ،از اینرو سعی کرد که داعیان در قلعه های تحت فرمان او ،از نظر سیاسی و عقیدتی راهی جز راه خالفت فاطمی در
پیش گیرند .برنارد لوئیس مینویسد« :فرقه اسماعیلیان به صورت یک اجتماع مخفی و پنهانی بود با یک سلسله عهدها و
سوگندها ،مراسم پذیرش ،و درجاتی از مرتبه و دانش .اسرار دعوت به خوبی محافظت میشد و از اینرو اطالعات و اخبار
مربوط به ان اندک و اشفته است .فقهای اهل جدل سنی ،اسماعیلیان را به صورت دستهای از منکرین دغلباز و متقلب ترسیم
میکنند که مستمعان سادهلوح خود را در طی مراحل نزولی گمراه میساختند و سرانجام در میان ُبهت و وحشت انها ،بیدینی و
شرک خود را اشکار میکردند .نویسندگان اسماعیلی فرقه خود را پاسدار اسرار و حقایقی مقدس میدانستند که تازه وارد به کیش
اسماعیلی تنها پس از یک دوره طوالنی امادگی و تعلیم و در طی یک سلسله مراسم نواموزی تدریجی با ان حقایق اشنا میگشت.
ً
معموال برای نامیدن سازمان فرقه بهکار میرود کلمه دعوت است .عمال و کارگزاران دعوت ،داعی خوانده میشوند».
لغتی که
پیش از اسماعیلیان ،از این فرقهها و دستهها بسیار بودند ،اما فرقه اسماعیلیه اولین فرقهای بود که تشکیالتی مؤثر و پایدار
ایجاد کرد .اتحادیهها و انجمنهای قدیمیتر بینوایان و ناتوان پراکنده و بدون ّ
اهمیت بودند ،و بهندرت اسم انها در اثار مکـتوب
باقی مانده است تا مورد توجه تاریخنگاران واقع گردد .اسماعیلیان با اقدامات و تدابیر نظامی و هدفهای انقالبی خود توانستند
از این نوع تشکیالت برای اقدامات پیگیر با هدف برانداختن نظام موجود و گرفتن جای ان استفاده کنند .قدرت دولت الموت
که یکنوع مبارزه چریکی بر ضد بیگانگان در ایران شمرده میشد ،از لحاظ حاکمیت در برابر دشمنان نیرومند ان ،یعنی
خالفت بغداد و روحانیان متعصب و صاحبنفوذ از اهل تسنن ،دولت سلجوقی و عمال زورگوی ان ،که کاسهای از اش گرمتر
شمرده میشدند ،مانند نظام الملک و پسران و دامادها و دودمان او ،بسیار ناچیز و ناتوان بود؛ از این رو بایست باطنیان
اوال از خود دفاع کنند و ً
وطنخواه در برابر ان دشمنان حربهای کاریتر داشتند تا بتوانند ً
ثانیا دشمن را مرعوب و متقاعد گردانند.
به اینجهت ،حسن صباح نخست قلعه های مستحکم را برای ستاد و مرکزیت برگزید و در درجه دوم ،سازمان چریکی مجهز و
ورزیده و ازجانگذشتهای ،به نام «فدائیان اسماعیلی» را پدید اورد .چون حسن صباح نیک میدانست که در میدان جنگ با
قوای نیرومند دشمن قادر به مقابله نخواهد بود ،بلکه به او حمله خواهند نمود و در نتیجه شکست خواهد خورد و به هدف
خود نائل نخواهد شد ،گروهی از اسماعیلیان برجسته ،نیرومند ،جوان و باایمان را برگزید که به هدفشان پایبند بودند؛ و انها
را پس از طی دورههای امادگی و تمرینهای الزم به ماموریتهای سیاسی خود ،از قبیل کشتن سران دشمن و ایجاد ترس و
وحشت در میان انها ،میفرستاد .افراد ان سازمان چریکی را «فدائی» میخواندند ،و انان مردانی بودند از جان گذشته؛ زیرا
ً
معموال مسلح یا در پیرامون انان محافظان
ماموریتهای انها ،مانند خودکشی شمرده میشد .انان به کسانی حمله میکردند که
مسلح بودند؛ با این وصف ،فدائیان بدون بیم و هراس به ماموریتهای خود اقدام میکردند .این افراد معتقد بودند که مردن
در راه کیش و دفاع از ازادی ،ملت و کشور ،سعادت بزرگی است و از لحاظ مذهبی هم ،وسیله پاک ساختن خویش از االیشها
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و یافتن شایستگی برای دخول به عالم روشنایــی و حقیقت است .بههمینجهت فدائیان هراسی از مردن در راه مبارزه با دشمن
نداشتند؛ و ماموریتهای خود را بیشتر در انظار عمومی به صورتهای مختلف ،از قبیل کارد زدن به دشمن ،عملی میکردند.
این فدائیان ،جوانان صاحب اراده و همتی بودند که با روح تعصب و نفرت نسبت به دشمنان فرقه و اطاعت نامحدود اعضای
مافوق ان پرورش یافته بودند .از میان این فدائیان ،قاتالن دشمنان نزاریان و جاسوسان و منهیان برگزیده میشدند .این
جوانان از میان توده فدائیان انتخاب میشدند و از طرف مربیان در معرض ازمایش قرار میگرفتند ،سپس هنر نهفتنکاری و
استتار را به ایشان تعلیم میدادند ،به تحمل محرومیتها عادتشان میدادند و به کار بردن اسلحه را میاموختند و گاه نیز
زبانهای گوناگون را یادشان میدادند .فدائیان نزاری به فرمان رئیس خودشان ،رجال و دشمنان فعال نزاریان را میکشتند .برای
اقدام به چنین ترورهای مستمری به دو چیز احتیاج بود :تشکیالت و مسلک .تشکیالتی میبایست وجود داشته باشد که هم
بتواند این حمله را به منصه عمل دراورد و هم در برابر ضربات گریزناپذیر متقابل تاب اورد .نظامی از عقاید نیزـ که با در نظر
گرفتن زمان و مکان جز دین نمیتوانست باشد  -میبایست وجود داشته باشد که الهامبخش حملهکنندگان تا سرحد مرگ باشد.
حسن صباح این هر دو را یافت .کیش اسماعیلی به صورت اصالحشدهاش ،با خاطراتش از شور و شوق و سوک و شهادت ،با
نوید پایان الهی و انسانیاش ،جنبشی بود که به پیروانش عظمت و شجاعت میبخشید و به انها چنان حس وفاداری و
فرمانبرداری القاء میکرد که در تاریخ بشر بینظیر بود .با همین حس وفاداری و فرمانبرداری بود که فدائیان خود را به خطر می
انداختند و حتی بهخاطر رهبرانشان مرگ را با اغوش باز میپذیرفتند .از طرف دیگر نیروی مذهبی نیز در دست حسن صباح بود.
اموزش او مذهب رسمی دولت اسماعیلی بود .او خود را داعی امام مینامید .همرزمان حسن صباح و داعیانش دعوت جدید را
خوب میدانستند و ان را تبلیغ میکردند .البته شمار کمی از همرزمان حسن صباح از او اجازه تعلیمات مذهبی داشتند .انان
مردمی باسواد بودند که دعوت جدید ً
کامال برای انها روشن شده بود و نیز به اصول باورهای دوازده امامی ،سنی ،قدری و جز
ان به درستی اشنا بودند .هدف حسن صباح در این ساختار سیاسی و اجتماعی بسیار دقیق تعیین شده بود :از میان بردن
حکومت سلجوقیان ،زیر و رو کردن همه ارکان دولت ،ازادساختن و رهایــی ملت ایران و خاک کشور از چیرگی بیگانگان.
هاجسن در مورد قلمرو دولت اسماعیلی نزاری مینویسد« :قلمرو دولت نزاری حداقل به چهار بخش تقسیم گشته بود:
١ـ بخش قهستان در مشرق ایران که ناحیه بزرگی با شهرهای بسیار بود؛
٢ـ بخش گردکوه در ناحیه قومس که ظاه ًرا تک قلعهای بود؛
٣ـ بخش رودبار الموت که ناحیه کوچکی بود با قالع و دهات بسیار؛
ً
٤ـ بخش جنوب جبل بهرا در شام که از لحاظ جغرافیایــی شبیه رودبار بود ».در ناحیه شام و محتمال در قهستان هم مناطق
دیگری وجود داشت ،اما این مناطق جزء قلمرو همیشگی دولت نزاری نبود .این درحالی بود که در بخشهای چهارگانه یکنوع
وحدت و پیوستگی ارضی وجود داشت .استراتژی یا هدف کلی اسماعیلیان در مبارزه عبارت بود از :برانداختن دولتهای متحد
ترکان سلجوقی و خلفای عباسی بغداد ،اضمحالل نظام حاکم و اقطاعداری ،احیای نظام تولید دستهجمعی جماعت قدیمی ازاد
کشاورزی ،دادن ازادی کار و کسب به پیشهوران و صنعتکاران و بازاریان و درنهایت برقراری حکومتی که برای مردم حتی
االمکان مطلوب و مبتنی بر عدالت باشد .در دولت اسماعیلی سلطه سیاسی سلجوقی از میان رفته بود ،ادارات سلجوقی رانده
شده بودند و شکل سنتی حکومت ،یعنی سلطنت ارثی ،جایش را به حکومت حسن صباح و همرزمان او داده بود که نماینده
مردم ،یعنی پیشهوران و فقرای شهری و دهقانان ،بودند .اینها دستاوردهای بزرگ مردم به پاخاسته بود .حسن صباح ،برای
اداره دژهای گوناگون ،دژبانانی از میان نزدیکترین همرزمانش تعیین میکرد .اما انان را نباید اقطاعداران نوین تصور کرد که
در برابر خدمت نظامی به حسن صباح ،زمینهایــی را در اختیار گرفته باشند .محدودیت امالک اسماعیلی خود مساله جداکردن
زمین و دادن ان به افراد و بیرون رفتن این امالک از زیر قدرت مستقیم رئیس دولت اسماعیلی را منتفی میکند .در منابع،
خبری درباره تقسیم اقطاع در دولت اسماعیلی و پیدایش اقطاع داران نوین وجود ندارد .کسب استقالل سیاسی ،اسماعیلیان را
از زیر سلطه دولت سلجوقی و اقطاعداران بیرون اورد ،مالیاتها و باجها و وظایفی که در دولت سلجوقی بر دوش مردم کشاورز
بود ،برافتاد .شکی نیست ،حسن صباح که به گـفته جوینی مدت سیوپنجسال از الموت بیرون نشد ،چون شاهان سلجوقی در
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پـی شکار نبودً .
تقریبا در هر شهر یک هسته اسماعیلی وجود داشت .این هستهها ظاه ًرا به محفل و مرکز تجمع دستههای مسلح
تبدیل شده بود که مانند برخی از دیگر دستههای مسلحی که در میان صنعتگران تشکیل مییافت ،در جنگهای گروههای
متخاصم سلجوقی حتی به عنوان متحد وارد سپاه طرفهای درگیر میشدند .این دستههای مسلح بودند که دژهای حساس و
کلیدی را بهعنوان ستادهای دفاعی مسخر میساختند ،یا گه گاه امیری که تمایل داشت از پشتیبانی انان بهرهمند شود ،این
دژها را به انان واگذار میکرد .اما تاکـتیک یا روشهای مبارزاتی اسماعیلیان نزاری در راه رسیدن به استراتژی و هدف کلی به قرار
زیر بود:
١ـ تسخیر قلعههای امن و دستنیافتنی در نواحی حساس ،به روشهای سیاسی و اعمال نفوذ سازمانی ،یا نیرنگ و در صورت
امکان جنگ ،در غیر این صورت ،ساختن قلعه در جاهای مناسب به منظور تبدیل انها به مراکز دعوت و پایگاه سیاسی -
نظامی ،چنانکه حسن صباح ،بزرگامید ،حسین قاینی ،ابن عطاش ،ارجانی و دیگران کردند٢ .ـ تربیت داعی و فرستادن
ایشان به شهرها و مراکز مهم اجتماعی برای تبلیغ و دعوت و جلب هرچه بیشتر مردم مستعد به سازمان .ماموران اسماعیلی در
ایران و شام سعی میکردند فعالیت خود را در نواحیای مستقر سازند که مردم ان سنتهای قدیمی از بدعتهای مذهبی
داشتند .اینگونه سنن به نحوی شگـفتاور پابرجا هستند و در بعضی نقاط تا امروز باقی مانـدهاند .نیروی پشتیبان اسماعیلیان
در نواحی روستایــی و کوهستانی موثرتر به جنبش درمیامدند و راهبری میشدند ،اما این نیرو مختص این نواحی نبود.
اسماعیلیان در شهرها نیز پیروانی داشتند که در موقع لزوم به مردان ماموری که از قالع به شهرها گسیل میشدند ،با احتیاط
کمک میکردند .گاهی چون در اصفهان و دمشق این پشتیبانان شهری به حدی نیرومند بودند که ً
علنا برای به دست اوردن
ً
معموال چنین تصور شده است که پشتیبانان شهری اسماعیلیان از طبقات پایین اجتماع  -صاحبان حرفه
قدرت تالش میکردند،
ها و پایینتر از انها طبقات ناارام و متحرک و متغیر -بودهاند .مبنای این تصور و فرض ،اشارات اتفاقی به اسماعیلیانی از این
طبقات ،و فقدان کلی مدارک در مورد وجود طرفداران اسماعیلی در میان طبقات مرفهتر و باالی اجتماع ،و حتی در میان انانی
میباشد که از نظام سلجوقیان و عباسیان دلخوشی نداشتند.
 ٣ـ افزایش و گسترش واحدهای هر سازمان در هر بخش و تحکیم اساس و مبانی نهانروشی و رازداری بهشدتی که همهچیز بر
نااهل و بیگانه پوشیده باشد.
٤ـ به کارهای حساس گماردن شخصیتهای نهضت در میان اطرافیان سلطان و جلب رجال و بلندپایگان کشوری از راه دعوت
یا به هر نحو دیگر ،تا حفظ الغیب کنند و مراقب اوضاع و احوال و جریانات حکومت و دولت سلطانی باشند و اگر اقداماتی بر
ضد اسماعیلیان و اهل دعوت در کار است ،حتیالمقدور خنثیکنند و در مواقع خطر گوش به زنگ باشند و اخبار الزم را به پیر
اول یا شیخالجبل محلی برسانند تا اهل قلعههای اسماعیلی غافلگیر نشوند و همچنین جلب سربازان و افسران تا دستگاه
سپاهیان و قشون سلطانی را در مواقع الزم از عمل بازدارند.
۵ـ دامنزدن به اتش جنگ و اختالف وزراء و سالطین و نیز میان شاهزادگان سلجوقی از جمله انکه هرگاه میان سلطان برکیارق
و سلطانمحمد یا دیگر شاهزادگان سلجوقی جنگ میافتاد ،به تحریک یکی و حمایت دیگری دست میزدند.
٦ـ برانگیختن مردم تحت ظلم و ستم در هرجا به شورش و تولید ناامنی و غارت ثروتمندانی که عقیده داشتند از خوردن مال و
بردن بهره کار مردم ،ثروتمند و مالدار شدهاند.
٧ـ گسترش کشاورزی و بهبود دامداری و رونق دادن به فعالیتهای اقتصادی در بیرون شهرستانها و مراکز زیر فرمان خود تا
قلعهها از لحاظ مادی و ذخیره مواد غذایــی در مواقع جنگ و محاصره برای سالها تامین باشد.
٨ـ تحت فرمان داشتن جنگجویانی مجهز با انضباط نظامی تا همچون ارتشی ،در مواقع لزوم ،اماده دفاع از قلعهها و دفع
حمالت لشکریان سلطان و دشمنان دیگر یا جنگهای رویاروی احتمالی باشند .اسماعیلیان از یک جهت نظیر و همانند قبلی
ندارند ،و ان استفاده از وحشت به صورت اصولی ،و بهطور ممتد و طبق نقشه بهعنوان یک حربه سیاسی است .ان فرقه عراقی
که قربانیان خود را خفه میکردند ،سازمانی کوچک داشتند ،و عملشان اتفاقی بود و بیشتر شبیه ادمکشان هندی  -که احتمال
میرود با انها ارتباط داشتهاند  -بودند .قتلهای سیاسی پیشین کار افراد یا گروههای کوچکی از توطئهگران بود ،و هدف و
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نتیجه محدودی داشت .در فنون ادمکشی و توطئه ،اسماعیلیان پیشقدم فراوان داشتند .حتی در اصالح و اعتالی ادمکشی به
صورت یک فن ،یک ایین ،و یک فریضه مذهبی کسانی پیشگام و پیشتاز انها بودند ،اما انها اولین کسانی هستند که به ایجاد
وحشت دست زدند .یک شاعر اسماعیلی میگوید که «ای برادران چون زمان پیروزی فرا رسد و اقبال از دو جهان به یاری ما
شتابد ،انگاه یک جنگاور پیاده کافی است که پادشاهی را با صدهزار سوار به وحشت افکند».
 -9حسن ص ّباح میدانست که پیروانش نمیتوانند با قوای مسلح دولت سلجوقی روبرو شوند و انها را شکست دهند .دیگران
قبل از وی نشان داده بودند که بدون نقشه به قهر متوسلشدن فایدهای به بار نمیاورد .بنابراین حسن راه تازهای یافت که از
ان راه قوای منظم و فداکار کوچکی میتوانست بر سپاه بسیار گرانتر دشمن بتازد و پیروزی یابد .یک نویسنده جدید میگوید:
«سیاست وحشت به وسیله تشکیالت ً
کامال محدودی به مرحله اجرا درمیاید و به وسیله برنامه مستمری از هدفهای وسیع و
متنوع که ایجاد وحشت بهخاطر انها صورت میگیرد ،القاء میشود ».این روشی بود که حسن صباح برای مبارزه برگزید و
یحتمل خود اختراع کرد .مدیریت بنیه مالی با گرفتن عوارض و مالیات عادالنه مرتب از نواحی تحت فرمان خود و اخذ پیشکشی
و باجهای گران به تهدید و ارعاب از ثروتمندان و اشراف که به صورت امری عادی درامده بود.
١٠ـ ادامه انواع مبارزه و جنگ بیوقفه در دو جبهه یکی بر ضد دولتهای متحد سلجوقی و خلفای عباسی بغداد و دیگر بر ضد
طبقه ممتاز و اقطاعداران که همگی در غارت ملت با هم اتحاد و اتفاق داشتند.
١١ـ ترورها و کشتن رجال سیاسی دولتی و دینی که از مخالفان سرسخت دعوت اسماعیلی بودند ،مثل وزراء ،خلفا ،حکام،
قضات دشمن و غیره" افراد کشته شده به دست اسماعیلیان از دو گروه عمده بودند :نخست سالطین ،امرای لشکر و وزراء؛
دوم ،قضات و دیگر بزرگان دینی .گروه سومی نیز که بینابین این دو گروه بود ،گاهی مورد توجه اسماعیلیان قرار میگرفتند و
انان روسای شهرها بودند .به استثنای معدودی ،قربانیان سنی بودند ،زیرا اسماعیلیان ،به اثنیعشریان یا دیگر شیعیان حمله
نمیکردند ،و نیز خنجرهایشان را علیه مسیحیان و یهودیان بومی به کار نمیبردند .حتی حمالت انها به صلیبیان در شام انگشت
شمار است و به نظر میرسد که اغلب انها بعد از سازش میان سنیان و صالحالدین ،و اتحاد جاللالدین حسن با خلیفه بغداد
انجام شده است .دشمن اسماعیلیان دستگاه عباسی ،لشکری ،اداری و دینی اهل تسنن بود .قتل اهل تسنن برای ترسانیدن،
تضعیف و سرانجام برافکندن این دستگاه بود .بعضی از این قتلها ً
اصوال برای انتقام و تنبیه و تحذیر بود ،مانند قتل فقهای
اهل سنت که علیه اسماعیلیان سخنی گـفته و یا اقدامی کرده بودند .قربانیان دیگر به دالیل انی خاصی انتخاب میشدند ،مانند
فرماندهان سپاهیانی که به مراکز اسماعیلی حمله میکردند یا قتل ساکنان قالعی که اسماعیلیان قصد تصرف انها را داشتند .در
مجموع ،انگیزههای سیاسی و تبلیغی دست به دست هم میدادند و قتل عـدهای از شخصیتهای بزرگ را باعث میشدند ،مانند
قتل نظام الملک؛ خلیفه راشد و مسترشد ،خلفای عباسی؛ سوء قصد به جان صالحالدین ایوبی ،نخستین و بزرگترین ترور
اسماعیلیان؛ و کشتن خواجه نظامالملک ،وزیر مقتدر و مشهور ملکشاه سلجوقی ،که گـفتند« :او نجاری را کشت و ما او را به
ازاء (خون) او کشتیم ».همچنین از دیگر ترورهای مهم میتوان از کشتهشدنمفتی اصفهان؛ رئیس بیهق؛ امیرسپهدار ارغش؛
امیر سپهدار برسق ملکشاهی؛ تاجالملک؛ معینالدین و کمال سمیرمی ،وزیران سلجوقی؛ احمدیل ،حاکم اذربایجان؛ عبدهللا
خطیب قاضی اصفهانی و فخرالملک ،پسر خواجهنظامالملک ،یاداورد .افزون بر اینها ،نام دهها تن دیگر با شرح چگونگی
کشتهشدن انان در الکامل ابن اثیر و جامعالتواریخ رشیدی نیز امده است .در مورد نحوه عملکرد و ترورهای فدائیان گویند:
«شاه ارمن و خالط ”ملک اشرف“ قصد قلعهای از قالع ایشان کرد ،دو روز در پای قلعه بنشست و حصار داد .روز سیم بامداد
برخاست ،پیش بالش خود کاردی دید در زمین نشانده و رقعه افتاده .در ان رقعه نظر کرد نوشته دید که امشب کارد به زمین
فرو بردیم تا تو اگاه شوی که اگر یک شب دیگر مقام کنی کارد به سینه تو فروبریم تا یقین بدانی .ملک اشرف از ان مقام کوچ
کرد و با ایشان صداقت اغاز نهاد .فیالجمله کار ایشان هر روز قوت میگرفت ».ابناثیر گوید« :در اول ماه محرم سال ۵١٠
هجری یکی از افراد اسماعیلیان به ”احمدیل“ حاکم اذربایجان ،حمله کرد و زخمی با کارد به او زد .اما احمدیل او را از پای
دراورد .بی درنگ یک فدایــی اسماعیلی دیگر به سوی احمدیل حمله برد که نگهبانان او را نیز بکشتند .با این وضع سومین نفر از
فداییان پیش دوید و چنان کاردی به احمدیل زد که در دم کشته شد و حاضران از دلیری این سومین نفر به سختی دچار
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شگـفتی شدند .چون با اینکه دیده بود لحظاتی قبل چطور دو دوست او پیش چشمش کشته شدند ،باز در انجام وظیفه سستی
به خود راه نداده بود. ».ابناثیر بازگوید« :در سال ۵١۵هجری یک فدایــی با کارد به کمال سمیرمی ،وزیر سلطان محمود
سلجوقی ،حمله برد و ضرباتی زد ،ولی موثر واقع نشد .ضارب به سوی دجله گریخت .غالمان وزیر او را دنبال کردند .در این
وقت که دور و بر وزیر خالی مانده بود ،فدایــی دیگری موقع را غنیمت شمرد و با کارد ضربهای به پهلوی او زد ،سپس از استرش
به زیر کشید و بر زمین انداخت و چند زخم دیگر بر او زد .محافظان وزیر که به دنبال ضارب اولی رفته بودند ،چون برگشتند،
دو نفر فدایــی دیگر به انان حملهور شدند و انان ترسیدند و فرار کردند .هنگامی دوباره بازگشتند که دیدند وزیر را مثل گوسفند
سربریدهاند ».هاجسن مینویسد« :بههرحال از جانگذشتگی دلیرانه مردانی که با چنان عـدهای قلیل خود را وقف چنین
ً
معموال مسلح بودند و
کارهای بزرگ میکردند؛ به منزله خودکشی بود ،زیرا کسانی که مورد حمله انان قرار میگرفتند،
پیرامونشان را نیز گماشتگان مسلح گرفته بودند .درواقع چنین تهوری نشانه شدت اعتقادات انان به فرقه خود است ،و این
چنین چیزی ،بهندرت دیده شده است .شکی نیست که فداییان را تاحدی ،با تحریکات شخصی و اجتماعی اماده میساختند».
در کار اسماعیلیان هم نقشهکشیهای دقیق و محتاطانه وجود داشت ،و هم شور و غیرت امیخته به تعصب .در کار انان چند
اصل مشخص است :فتح قالع که انها را با پایگاههای امنی مجهز میساخت .بعضی از این قلعهها ً
قبال کنام روسای راهزنان بود؛
قانون رازداری و اخفاء به ایمنی و همبستگی انان کمک میکرد؛ کار فدائیان را اقدامات سیاسی و دینی پشتیبانی مینمود؛
داعیان اسماعیلی در میان مردم شهری و روستایــی طرفدارانی به دست میاوردند؛ رسوالن اسماعیلی با کسانی که مقامات عالی
داشتند و ترس یا جاهطلبی انها ممکن بود ان را در زمره متحدان موقتی نهضت اسماعیلی دراورد ،مالقات میکردند .عدهای از
ً
معموال موارد تدافعی و تالفی است.
نویسندگان معتقدند بعضی از موارد ترور و ادمکشی اسماعیلیان که دلیل انها روشن است،
چون اسماعیلیان به مردم عادی کاری نداشتند ،بلکه طرف حساب انها امرای لشکر یا وزراء یا خلفا و یا پادشاهان و بزرگان بوده
اند .اینها معتقدند روشترور در ان روزگار در وضعیتی که هیاتهای حاکمه به ارتش و دولت مسلح وابسته بودند ،برای نهضتی
که با همه اعضای فداکار خود قادر نبود اکـثر مردم را به خود جلب کنند ،میتوانست امری حیاتی و مطلوب بلکه معقول هم
باشد .بههمیندلیل هم ترور یکی از روشهای مبارزاتی یا تاکـتیکهای اسماعیلیان بود که از ان به مثابه برندهترین و کاریترین
سالحها بهره میگرفتن د .این سالح نیز بسیار موثر واقع شد تا جایــی که قدرت سیاسی و شخصیت حقوقی اسماعیلیان را تثبیت
کرد .ادمکشیهای نزاری بیدرنگ با عمل متقابل و تالفیجویانه قتل عام اسماعیلیان پاسخ داده میشد .قتل یک امیر سلجوقی
یا یک قاضی سنی ،که اقداماتی علیه اسماعیلیان کرده بودند ،اغلب اهالی یک شهر را برمیانگیخت تا همه کسانی را که مظنون
بودند یا دشمنان خصوصی انها را به اسماعیلیبودن متهم میکردند ،گرداورند و انها را به قتل برسانند .در حوالی سال
.١٠٩٣م٤٨٦/ھ.ق .مردم اصفهان ظاه ًرا با شنیدن خبری حاکی از انکه یک زن و شوهـر اسماعیلی عابران را به درون خانه خود
میکشاندند و تا سرحد مرگ شکنجه میکردند ،برانگیخته شدند و همه کسانی را که ظن میرفت اسماعیلی باشند ،جمع کردند و
به اتشی افکندند که در وسط شهر افروخته شده بود .بهرغم همه سرکوبیها و قتلعامها ،وضع کلی نزاریان ایران در دوره
ً
مخصوصا پس از سال.١٠٩٦م٤٨٩/ھ.ق .رو به ترقی داشت .نزاریان نهتنها قلعههایــی در رودبار،
پرتالطم حکمرانی برکیارق،
قومس ،قهستان ،و نیز در دیگر مناطق صعبالعبور کوهستانی به دست اوردند و موقعیت خود را محکمتر ساختند ،بلکه
دعوت نزاری را در شهرهای متعددی بسط دادند و مداخله مستقیم در امور دولت سلجوقی را اغاز نمودند .در واقع صد و
هفتادسال موجودیت برای نهضت اسماعیلیان نزاری دورانی بود بس طوالنی که توانستند طی ان فقط با نیروی ادامه مبارزات
همهجانبه خود ،در زیر ان همه سرکوبی و شکنجه ،بهطوری شگـفت پایداری کنند و دوام بیاورند .البته نویسندگانی مانند
غزالی ،بغدادی و ابن جوزی از خود پرسیدهاند که چرا جنبش اسماعیلیان با چنان شتابی گسترش یافته است .انان دلیلهایــی
در پاسخ خود اورده اند که از لحاظ قدرت اقناع متفاوت است و خالصه وجهه نظر اهل سنت این است که اسماعیلیان
نمایندگان دینهایــی بودند که مغلوب اسالم شده بود و اینان با توسل به اسالم میخواستند اسالم را از میان بردارند یا دینهای
کهن یا الحاد را جانشین ان نمایند .روشنگر این امر کوششی است که از خود نشان میدادند تا بنیانگذاران کیش اسماعیلی را
از زرتشتیان ،مانویان ،دیصانی ان و ...قلمداد کنند .این نظر مخالفان این نهضت است ،اما مسائلی که سبب گردید ناراضیان از
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اوضاع حاکم برای رسیدن به اهداف در صفوف اسماعیلیان قرار گیرند ،متعدد است .این افراد ناراضی را میتوان به شرح زیر
معرفی کرد:
١ـ دشمنان سرسخت خالفت عباسیان
٢ـ عدالتخواهان اجتماعی
٣ـ محرومین و تهیدستان کشوری
٤ـ دهقانان و پیشهوران ،یا به طورکلی مالیاتدهندگان جامعه
۵ـ استقاللطلبان و وطنخواهان و ناراضیان از تسلط بیگانگان در ایران
اسماعیلیان نزاری در مقابل فشارها و سختگیریهای دولت سلجوقی و خالفت عباسی دولتی تشکیل ندادند و فقط در قلعهها
ساکن شدند و در نقاط سوقالجیشی کشور و در قلل کوههای صعبالعبور برای خود پناههایــی ساختند و عاقبت نیز به فرمان
هالکوخان مغول با دست خود انها را ویران نمودند ،ولی دسته ای از همین اسماعیلیان بودند که دولت فاطمی مصر را بنیان
نهادند .سیاست دو لت فاطمیان مصر درخصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران بیتاثیر نبود .از سوی دیگر خود نزاریان به
رهبری حسن صباح در ایران در حقیقت دولت در دولت بودند بهطوری که سلجوقیان با انهمه قدرت نتوانستند انها را نابود
سازند .قلعه الموت که حسن صباح ان را منحیث موقعیت و ستاد فرماندهی و پایگاه مرکزی خود برگزید ،بر صخرههای بلند
در کوهستانات قرار داشت که دست یافتن به ان برای هرکس دشوار به نظر میرسید .به بنیاد فرمایش زکریای قزوینی ،در اثر
خویش " اثار البـالد و اخبارالعباد" ،دژ الموت در ناحیه پر درختی بود و اهل دیلم که به جنگجویــی و دالوری معروف بودند ،در
ان جا زیست مینمودند .از خال منابع تاریخی بر میاید که دژ الموت در سده دوم هجری قمری بنا شده و در زمان حسن صباح
قلعه مستحکم و اباد بوده است .قلعه الموت پس از علویان مازندران که بنا کننده ان بودند به تصرف مرد اویج و ال زیار و پس
از ان ال بویه در امد و بعد ان ال بویه سلجوقیان ان را تصرف نمودند .در زمان رسیدن حسن صباح به قلعه یاد شده در اختیار
علوی مهدی بود که از طرف سلطان ملک شاه سلجوقی سمت امارت قلعه را داشت .حسین قائنی از داعیان زیرک حسن
صباح ،مامورنفوذ به قلعه الموت شد .وی با علوی مهدی رئیس سربازان طرح دوستی ریخت و منطقه را به مذهب اسماعیلیه
دعوت کرد .حسن صباح پس از تصرف قلعه الموت قبل از انجام هرکاری استحکامات قلعه را تعمیر و بازسازی کرد و به تدارک
امکانات زندگی در انجا پرداخت .او برای حل مشکل اب که موضوع حیاتی در برابر محاصره کنندهها بود ،دستور داد تا از کوه
مجاور جوی ابی بکشند و اب را به الموت بیاورند .همچنین به فرمان او اب تنبارهای بزرگ که اثار ان هنوز هم باقی مانده است
در دل سنگ کندند و اب را ذخیره کردند .کندن چاه ابی در دل صخره نیز اغاز شد .پس از استحکام دژ الموت اسلحه و اذوقه
فراوان را به قلعه انتقال دادند .یک کمی هم در مورد خاندان ال بویه ،بوییان ،یا بویگان(٩٣٢-١٠۵۵م٣٢٠-٤٤٧/.ھ.ق ).از
دودمانهای دیلمان از زیدیه ایرانی بعد از گسترش اسالم است که در بخش مرکزی و غربی و جنوبی ایران و عراق فرمانروایــی
میکردند .و از دیلم در الهیجان ،گیالن برخاسته بودند .بوییان دودمانی از دیلمیان بودند و به زبان ایرانی ،فارسی  -دری سخن
میگـفتند و سرزمین شان دیلمستان بود .در باختر و مرکز ایران دو دودمن از دیلمیان به نام ال زیار و ال بویه که هر دو از
سرزمینهای شمالی برخاسته اند ،نقاط مرکزی و باختری ایران و فارس را از دست خلفا ازاد کردند .دیلیمان نام قوم و دیلمی نام
گویشی در منطقه کوهستانی گیالن بود به نام دیلیمستان .دیلمیان سخت نیرو گرفتند و مدت  ١٢٧سال حکومت راندند و
چون خلفا در برابر انها چارهای جز تسلیم ندیدند حکومت بغداد را به انها واگذاشتند و خود به عنوان خلیفگی و احترامات
ظاهری بسنده کردند .این سلسله در سال  ٤٤٧ھ.ق .بدست سلجوقیان و به خاطر اختالف همیشگی که با ال زیار و دیگر
امیران محلی ایرانی داشتند ،از میان رفتند .در سالهای ناتوانی و انحطاط بغداد که فرماندهان ُترکُ ،کرد ،گیل ،دیلم خلیفه
را هم در تختگاه وی دست نشانده قدرت و غلبه خویش ساخته بودند ،بانکه در ایران اندیشه ایجاد یک قدرت پایدار همراه با
زنده ساختن حکومت مانند حکومت ساسانیان در خاطر بسیاری از داعیهداران این دوره ،از گیل ،دیلم و طبری شکـفته بود.
ال بویه با اینکه احتمالن در اغاز شیعه زیدی بودند ،هنگامی که به حکومت رسیدند به شیعه دوازدهامامی گرایش یافتند .ال
بویه چون از نسل پیامبر مسلمانان نبودند طبق اموزههای مذهب زیدی باید امام زیدی از نسل پیامبر را برای اطاعت کامل از او
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به امامت میرساندند .بنا بر این احتمالن به همین دلیل انان بعد از رسیدن به حکومت به شیعه دوازدهامامی مایل شدند .زیرا
ایده یک امام غائب از نظر سیاسی برای بوییان به هر ترتیب ان بطور مستمری مذهب شیعه را تبلیغ نموده و مراسمی مانند
ّ
محرم و عید غدیر را پاس میداشتند .به این حال ال بویه معمولن سیاست مدارا و پذیرا بودن را با سایر مذاهب مانند اهل
سنت و جماعت را در پیش داشتند .مثلن انها بزرگـترین تکریمها را برای عبدهللا ابن حنیف شیخ کبیر ،عالم بزرگ اهل سنت و
جماعت پایتخت شیراز بجا میاوردند .یا خانقاه برای اهل تصوف را میساختند .با این حال انقدر از لحاظ سیاسی قدرتمند
بودند که در تصمیمگیریهای خلفای عباسی دخالت میکردند .در شیرازه زمان ال بویه ،بر خالف سنت رایج ان زمان غیر
مسلمانان ،مانند زردشتیها ،مجبور نبودند که عالمت مشخصکننده به تن داشته باشند و یا در محلههای خاصی زندگی کنند.
در زمان ال بویه بازار شهر شیراز در هنگام جنش مهرگان و نوروز نورانی میشد و هنگامی که در سال  ٣٦٩ھ.ق .مصادف
با٩٨٠م .مسلمانان شیراز علیه زردشتیان به اغتشاش پرداختند .اسماعیلیان مناطق ناهمگون نقاط مرکزی افغانستان که در اکـثر
استانهای افغانستان حیات بسر میبرند ،نیز دارای فراز و فرود تاریخی هستند .اسماعیلیانی که در مناطق مرکزی زیست دارند،
اکـثرن در نواحی شیبر ،شنبل ،عراق ،دره شکاری ،و غیره حیات بسر میبرند .کاظم یزدانی در زمینه اظهار نظر نموده میگوید
که :در مناطقی چون دره شکاری و بامیان ،تا اکنون اثار و ابدات تاریخی موجود هستند ،به ویژه قلعهها و مخروبههای که به
جا ماندهاند ،به نظر میرسد که از ان اسماعیلیان به جا مانده باشند ،زیرا خیلیها شباهت به قلعههای وابسته به الموت را
دارند .در والیت وردک و به ویژه میدانشهر ،نیز اسماعیلیان حضور دارند ،بخصوص در مناطق ،سیاه سنگ ،کالو ،وبهسود.
گـفته میشود که اسماعیلیان بهسود ،مانند جمعیت اثناعشری دوازده امامی ،مراسم محرم و عزاداری شان را همسان بر پا می-
دارند و عملکرد بر مسایل تشریفات مذهبی و عقیدتی شان تفاوت چندانی ،دیده نمیشود .تیمور خان از برنس این چنین نقل و
قول میکند" :به شهادت برنس در سال  ٣٠سده ١٩م ،.یک تن از رهبران علیاللهی که در ایران و ترکیه پیروان زیادی داشت،
کوشش کرد تبلیغاتی را در منطقه بهسود به نفع خود راه اندازی کند ،که این نوع فعالیت باعث درگیری و یک نزاع مذهبی
گردید ،و با نابودی کامل فرقه علیاللهی  ،پایان یافت(".کـتاب مسافرت به بخارا ،قسمتهای  ١و  ،٢مسکو١٨٩٤ ،م،
صفحات  .)٢٦٣ -٢٦٤روحانیون شیعه مذهب و همچنان رهبران طوایف هزاره دایمن میکوشیدند تا هیچ فرقه مذهبی دیگری
در مناطق شان نفوذ ننماید .بعد از والیت بدخشان ،پروان والیتی است که بیشترین رقم اسماعیلیان در ان زیست میکنند.
حتی بیشترین رقم اسماعیلیانی که در استان کابل حیات بسر میبرند ،از والیت پروان به کابل نقل مکان نمودهاند .بیشترین
مناطق اسماعیلیهنشین در پروان :دره شیخعلی و سرخپارسا است که بیشترینه رقم ان را اسماعیلیان هزارهتبار تشکیل میدهد.
دستههای اسماعیلیان علیجم ،کرمعلی ،نیکپـی ،برمک و غیره ،در اثر تنشهای طوایف شیخعلی و سرخپارسا ،با حکومت
عبدالرحمن خان در مخالفت قرار گرفته و بسا از این خانوادهها به مناطق غربی ،شمال و شمالشرق افغانستان ،تبعید و
پراکنده شده اند .در والیت بغالن ،اسماعیلیان در مناطق زیر سکونت دارند :دوشی ،دهنه غوری ،تاله و برفک ،درۀ کیان،
کیلهگی ،لرخاب ،دره کیان ،دره اسکار،الی گلدره و تلخیان ...از مناطق مهم اسماعیلیه نشی است که برخی ها تصور میکنند
که اسماعیلیها عمدتن دراین مناطق حضور دارد .به تاریخ سیزدهم ماه مارس ١٩٧٨م ،.وزیر امیر علی که منحیث نماینده و
وزیر امام در امور جماعت در استان کراچی ایفای وظیفه مینمود ،پیامی را از طریق غالم قادرخان هونزایــی که به حیث بازرگان
در شهر کابل فعالیتها داشت ،به هیات نمایندگی جماعت به شهر کابل فرستاد واظهار شده بود که امام ،اکنون در کشور
بنگلهدیش بسر میبرد و امکان دارد به استان پشاور تشریف فرما شوند .از این سبب برخی از افراد ،از قبیل عبدالصمد ،به
نمایندگی از سید شاه ناصر ،برادر بزرگ سید منصور نادری ،نماینده جداگانه سید منصور نادری که نامش ذکر نه شده است،
رمضان عاشوری و صاجب داد مهری به نمایندگی از دسته دیگری وابسته به جماعتخانه جدید ،به شهر پشاور رسیدند.
اشخاص یادشده با وزیر امیرعلی داخل مذاکره شدند و در این اثنا اقای صدرالدین غالم علی که منحیث کارمند اداره نمایندگی
امام در استان کراچی ایفای وظیفه مینمود ،نیز بخاطر ثبت و راجستر فرایند مالقات حضور داشت .مزید بر ان ،رئیس قنسل
محلی پشاور ،مکی قدرتهللا بیک ،و غالم قادرهونزایــی ،نیز حضور داشتند .در این نشست ،وزیر امیرعلی در قدم نخست از
سید منصور نادری پرسید که سببدیر فرستان لست کاندیدان به مقام مکیها و کامریاهای جماعتهای افغانستان که باید در
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مدت دوازده روز به وزارت امام ارسال میشدند ،سبب چه بود ،ایشان پاسخ مثبتی را ارایه نکردند .و بعدتر اظهار نمودند که
نمی تواند در غیاب مردم خود ،نام کسی را در زمینه به نگارش گیرد .قرار اظهار برخیها ،با وصف مساعی همه جانبه وزیر
امیرعلی در زمینه ،هیچ مطلب درستی را بدست اورده نتوانست .بعد وزیر امیر برایش گـفت ،اسم خود تان را فرداول بنویسید
و بعد نامهای دیگران را ،و یا اینکه وزیر امیرعلی باید به قلم خودش این نامها را بنویسد و حضور امام تقدیم کند تا باشد جوابی
دریافت نمایند .سید منصور قلم و کاغذ را مطالبه نمود .وزیر امیرعلی برایش میگوید که لطفن میتوانید به بیرون از مکان
نشست بروید و بعد نامها را بنویسید ،و لی مادامی که سید منصور بار دوم داخل اطاق میشود ،بدون یاداشت ،به وزیر می-
گوید ،از ان جایــی که جماعتخانه در شیرازه رسمی دولت افغانستان ثبت و راجستر نه شدهاند ،وی از نوشتن نمایندههای
خود صرف نظر نموده و ابا میورزد .وزیر امیرعلی از هیات خواست تا نامه مشترکی را به مقام وزارت بنویسند تا به حضور امام
رسانیده شود و بعد روی مسایل معین تصمیم اتخاذ گردد .افراد یادشده رهسپار کابل شدند و غالم قادر خان نیز به تعقیب
شان رهسپار کابل شدند تا از یک طرف در ثبت و راجستر جماعتخانه با انها همکاری نمایند و هم از همه جماعتخانه
تصویربرداری صورت گیرد و تعداد اشتراک کنندههای هر جماعتخانه را نیر باید نوشت تا دیده شود که کدام یکی از انها دارای
شرایط بهتر کاری و فعالیت برای ادای طاعت و عبادت هستند .بر اساس هدایت یادشده ،غالم قادر خان به شهر کابل رسیدند
و هر ان و ظیفهای که به موصوف تفویض شده بود اجرا کردند ،و بعد از ان الی اخیر سال ١٩٧٨م ،.هیچگونه نشستی دیگر
صورت نگرفت .بعد از میان رفتن داوؤد خان و تغییر نظام و سیستم سیاسی ،برخی مطالب دیگری به میان امدند و دشواریها
در میان دستهها بیشتر ژرف تر شد .مادامی سیدها در داخل افغانستان جا بجا شدند ،صفویها بر سرزمین ایران به طور کامل
حاکم شدند و شیعیسم را منحیث مذهب رسمی اعالن نمودند .نظام یادشده تا حدی زیاد بر ضد اهل تسنن و مردمان صوفی-
مشرب فشار اوردند و انها مجبور به فرار و بیشترینه شان داخل خاک افغانستان شدند .در این وقت تعداد زیادی از اهل هنود
من حیث اسماعیلیان در داخل شهر کابل به گونه تقیه و پنهانی زندگی مینمودند .در انوقت مکی این دسته به نام فخر،
نخستین فردی بود که مطابق هدایت امام به تعمیل و تطبیق هدایت به کار اغاز نمود .چون در انوقت در افغانستان دشوار
بود تا مطابق سنتهای اسماعیلی به مراسم تشریفات مذهبی شان ادامه دهند ،زیرا در ان جا مراکزی وجود نداشتند که از انها
حمایت نمایند از این سبب اکـثر شان به سنتهای قبلی شان ،هندوئیسم رجوع نموده و تعداد خیلیها کمی به اسماعیلیسم
وفادار باقی ماندند و همواره ده یک و مال واجبات شان را نیز به جماعت کابل تسلیم میکردند.
در دورههای اخیر ،به ویژه اعتبار از سال ١٩٠٦م ،.قیادت و رهبری اکـثریت اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان ،بدست
سادات و به ویژه خانوده نادری بوده است و امروز نیز سید منصور نادری بعد از پدرش و به نسبت غیابت برادر بزرگش سید شاه
ناصر "نادری" ،رهبری اسماعیلیان مناطق مرکزی ،به ویژه هزارهها را به عهده دارد .اما بعد از به وجود امدن نهادها و مؤسسات
امامت در افغانستان ،نقش موصوف کمرنگ گردیده است .یکی از دالیل شهرت اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان این بوده
است که ایشان به رهبری خانواده نادری و سایر دستههای جدا شده که بعدتر روی ان مکث خواهیم نمود ،دستگاه سیاسی
نظامی داشتهاند .البته ایشان در دوران ظهور تنظیمهای جهادی در پاکستان و ایران روابط نزدیک شان را هم با دولت کابل ،با
شوروی در افغانستان و هم با دستههای جهادی حفط نمودند ،و پس از تصرف کابل توسط تنظیمها؛ اسماعیلیان مناطق
مرکزی و سید منصور نادری ائـتالف شمال پیوستند و صاحب قدرت و قوای نظامی شدند و با مشارکت جنبش شمال به رهبری
عبد الرشید دوستم و حزب وحدت اسالمی ،ائـتالف تشکیل دادندّ .درۀ کیان از مناطق مهم اسماعیلینشین است که برخی
تصور میکنند اسماعیلیها ً
عمدتا در این منطقه حضور دارند .به همین جهت ،گاهی در محاورات به اسماعیلیهای افغانستان
«کیانیها» گـفته میشود .دلیل ان هم این است که در دورههای اخیر ،رهبری اسماعیلیان افغانستان به دست سادات خانواده
کیانی بوده است ولی واقعیت اینست که کیان و یا کیانی یک خانواده کوچک است .هزارهها و یا نکپـیها از وقتی که ستاره
قدرت سیاسی شان افول میکند همواره مورد تاراج سیستماتیک اقتصادی از طرف عناصرر حرفهای سیاسی ،اقتصادی ،مذهبی
نیز قرارگرفته است .علیرغم انکه توان پرداخت هیچ یک از وجوهات مشروعه ومعروفه را نداشتهاند از طرف داعیان ومتولیان
مذهب وسیادت ،اما مجبور بودند همه انها را بپردازند ورنه ازدم تیغ کـفر و ارتداد و بیحرمتی به سید ،فقیه ،ائمه و حاکم ،جان
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سالم بدر برده نمیتوانستند .همین شرایط زمینه و فرصتی شد برای انهائیکه به نام سید حرفه مذهبداری را خوب یاد گرفته
بودند تا امورات مذهبی وبه تبع ان اقتدار سیاسی و فرصتهای اقتصادی این جامعه را بصورت کل درانحصار خود دراورند و باالی
این مردم بیچاره حکومت شاهی نمودند .این متولیان مذهب اضافه بر قوانین مانورمذهبی بدعتهای نیز در این قوانین بنام
مذهب داشتند .از ان جمله رابطه پیرـ مریدی است که ابتدا جنبه اختیاری داشته وبعدها اجباری شده بود .هرهزاره یا نیکپـی
باید از میان افرادی موسوم به سیدها یکی را بعنوان پیر انتخاب نمایند و دستورات وی را در زندگی شخصی خود اجرا مینمودند
و درعوض ساالنه سهمی از اموال خود را جب ًرا به پیر خود اهـدا میکردند طوریکه مناطق هزارهها بین سیدها تقسیم شده بود و
هر سید تعدادی مرید هـزاره داشت که هرسال برای جمع اوری سهمیه خود از میان مریدان یک ،تا دو چوپان استخدام میکردند
که رمه حاصل از جمعاوری گوسفندان مریدان را برایش نگهداری کند بدون در نظر داشت حقوق انسانی شان .این در حالی
بود که همان مریدان ،خود به نان شب شان محتاج بودند وچه بسا بجای نان علف میخوردند اما سیستم تاراج بنام رابطه پیر ـ
مریدی چنان هـزارهها را مسحور و افسونزده کرده بود که هزارهها ادای انرا مقدم بر خود ومال خویش میدانستند .وقتی این
متولیان چیرهدست مذهب ،از خارج به درون جامعه هزاره نفوذ میکنند دیگرتعصب ،کینه و برتریطلبی نژادی نیز انگیزه تاراج
این جامعه را در انها تقویت میکند که دیگر هیچ رحم ومروتی نمیماند و به فجایع انسانی وتاریخی هزاره ختم شده و ریشههای
حیات این جامعه را از درون میخشکاند و هیچ ترحم به حال این مردم بیچاره نداشتند و ندارند و در شرایط فعلی هم تالشهای
به خرج میدهند که باالی مردم به همین منوال حکمفرمایــی نماید .امروز مردم دنیا به این عقیده رسیده است که دیگرهیچ
تفاوت بین انسان وجود ندارد به جز از علم و معرفت .انسان پس این کین ورزان باز هم میخواهد تمام میثاقهای ملی و بین-
المللی را نادیده بگیرند .رابطه پیر -مریدی یک نوع کاست اجتماعی رانیز در جامعه هزاره بوجود اورده بود .هزارهها حق نداشتند
در حیطه اختیارت مریدان وارد شود ویا از نژاد انها دختر بگیرند .در والیت زابل ،طوایف پاینده محمد (داد خان ،صحبت
خان و محمد خان) که از طوایف دایچوپان میباشند ،اسماعیلی هستند .غیر از والیتهای نامبرده ،در والیتهای قندهار،
ً
احتماال گروههایــی از اسماعیلیان حضور دارند که اطالع تفصیلی از انها در دست نیست.
فاریاب ،جوزجان ،بلخ و ...نیز
مذهب اسماعیلی به ویژه در والیت قندهار ریشه دیرینه دارد .اقا محمدخان با حمایت اسماعیلیان ،سپاهی تشکیل داد و اهنگ
فتح هرات را داشت .در زمان عبدالرحمن خان جابر نیز تعدادی از خانوادههای اسماعیلی شیخعلی و سرخپارسا از والیت پروان
به قندهار ،گرشک و ...تبعید شدند .الزم است یاداوری شود که از نظر تمایزات نژادی ،اسماعیلیان بدخشان تاجیک،
نورستانیها یونانیتبار و سایر اسماعیلیان افغانستان ً
عمدتا از نژاد هزاره و بخشی هم از سادات هستند .اسماعیلیان قندهار نیز
ً
احتماال از سه نژاد هزاره ،بلوچ و پشتوناند .یکی دیگر از مناطقی که بیشترین رقم جماعت اسماعیلیه در ان حیات بسر می
برند ،مناطق مرکزی و یا هم هزارهجات می باشد که در فراز و فرود تاریخ دارای نامها و نشانههای متعددی بوده است که امروز
نیز در میان باشندگان نه تنها افغانستان بلکه بیرونیها نیز از شهرت بسزایــی برخورد ار است .هزارهجات سرزمین محل زندگی
کوه بابا و حد نهایــی غربی رشته کوه هندوکش قرار دارد .مرزهای ان،
هزارههاست که در ارتفاعات مرکزی افغانستان ،و در میان ِ
به طور تقریب ،از حوضه بامیان به شمال ،از سرچشمه رودخانه هلمند به جنوب ،از فیروزکوه به غرب ،و از گذرگاه سالنگ به
شرق محصور میشود .در طول تاریخ مرزهای ان همواره در حال تغییر بوده و به طور تقریبی تعیین شده است .بر اساس
تقسیمات کشوری کنونی افغانستان ،هزارجات از والیات مرکزی بامیان و دایکندی و بیشتر مناطق والیات وردک ،غزنی،
اروزگان ،سر پل ،سمنگان ،غور و پروان تشکیل شده است .این منطقه همچنین با نامهای  ParopamizanیاParopamise
(پامیر) شناخته شدهاست .اغلب ساکنان این منطقه از قوم فارسیزبان و شیعهمذهب هزاره هستند .اطالعات کمی در مورد این
منطقه به ثبت رسیده و این به دلیل ناشناخته ماندن این منطقهاست .این منطقه در زمانهای تفاوت زیر سلطه امپراطوریهای
یونان
متفاوت نظیر ایرانیان ،یونانیان ،هندیان ،مغوالن ،تیموریان و  ...بودهاست .باستانشناسان مدارکی از امپراطوری ِ
باختر ( )Bactriaو بوداییان در این منطقه کشف کردهاند .مایکل ویتزل ( )Michael Witzelباستانشناس المانی معتقد است
که هزارهجات همان ایران ویج در اوستا است .براساس یافتههای اخیر پروفسور بیوار مناطق جاغوری و ارزگان که از مناطق
جنوب هزارهجات میباشند ،بخشی از پادشاهی زابلستان و بعد از ان قلب امپراتوری کوشانیان بوده .در دوره پیش از اسالم،
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هزارهجات منطقه بودایــی بود .ویرانههای پایتخت باستانی پادشاهی بابر شاه هنوز هم در برج چل در یکاولنگ ،بامیانپیدا می
شود .بعد از امپراتوری کوشانی ،یفتلیها ،ساسانیان بر این منطقه حکمرانی کردند .حاکمان بعدی این منطقه غوریان،
پارسیان ،غزنویان و مغوالن بودند .انها توسط چنگیز خان در  ۱۲۲۰نابود شدند .گـفته شده که پسر چنگیز در بامیان کشته
شد .چنگیز خان از خشم دستور نابودی تمام شهر (انسان و غیر انسان) را صادر کرد و تم پس از ان منطقه باقی مانده،
مستعمره ایلخانان و دیگران شد .یکی از اعتقادات بر این است که هزارهجات به وسیله ارتش نگودار (( )Negudarبعدها
مسلمان شد و نام احمد خان را برای خود انتخاب کرد که برای کمک به فتح بغداد از مغولستان اعزام شده بود به این منطقه
اورده شدهاند .این ارتش متشکل از  ۰۰۰,۱مرد و خانوادههای انان بود .انها در تواریخ صفوی و در بابرنامهی امپراتور بابر نقل
شدهاند .هنگامی که ارتش به افغانستان رسید ،دیگر به نیروی کمکی نیاز نبود ،زیرا بغداد به وسیله ارتش منگو خان
( )Möngke Khanسقوط کرده بود .ارتش در پادگانهای بلخ و غزنی مستقر شد.هزارهجات ،haza:rajatسرزمینهای هزاره
نشین ،سکونتگاه هزارهها؛به مناطق مرکزی و تا قسمتی از جنوب و غرب افغانستان که از قسمتهایــی از بلخ ،هرات،تا
هلمند ،لشکرگاه ،قندهار ،غزنین ،پکـتیا ،کابل تا شمال این کشور سمنگان را در برمیگیرد که نامهایــی همچون غرجستان هم
بر ان نهاده اند .در حال حاضر به خاطر هجوماقوام پشتو در این نواحی اقلیت هزاره که ساکنان اصلی این مناطق بودهاند در
طولسالیان دراز به ویژه بعد از دوران حکومت و تباهی حکمرانان درانی و سپس غلزایــی همچونعبدالرحمن از قوم پشتو این قوم
مجبور به ترک زمینها و خاک حاصلخیز زادگاه خویش شده اند و بسیاری به مناطق کوهستانی و صعبالعبور مرکز همچون
بامیان ،بهسود و غزنیپناه برده اند( .فرهنگ دهخدا).مراسم تشریفات مذهبی اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان:قابل یاد
اوری است که اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان ،از سنت ناصرخسرو پیروی نکرده و تا حدی اکـثر مسایل شان بر مبنای
سنت سیدنا حسن صباح ،و هم برخی مسایل انها مربوط به مراسم تشریفات مذهبی ،از همسایههای شان که با انها در دادو-
سـتد و زیست اجتماعی قرار داشتند ،اقتباس نمودهاند .یکی از موضوعاتی که در میان شان زیاد مروج است ،این است که
شبهای جمعه در جماعتخانههای شان به ویژه در شهر کابل و جاهایــی که دارای جماعت نیستند ،در خانهها و منازل
شخصی افراد و اشخاص گردهم میایند دعا (نماز)،شان را ادا نموده و بعد به خوانش کـتب مذهبی مبادرت میورزند .در اکـثر
مواقع خوانش "پیر پندیات جوانمردی" ،وجه دین" ،و سایر اثار شخصیتهای معروف ،عرفا و دانشمندان اسماعیلی و عالم
اسالم ،مرسوم است .به تعقیب ان به خوانش مناجات مبادرت میورزند و انهم به گونه دستهجمعی و َ
کورس خوانده میشود تا
لذت و معنویت ان بیشتر و بهتر شود .بعد انکه خوانش کـتاب به اخر رسید ،از هر یک از اشتراککنندهها پرسشها صورت می-
گیرد تا سطح برداشت شان از مسایل مطروحه در چه حدی قرار دارد .بعضی اوقات غزلسرایــی نیز با وسایل محیطی و ّ
سنتی که
در میان جماعت مروج است ،مانند غژک ،دنبوره ،سی تار ،دوتار و غیره  ،صورت میگیرد .در نیمه شب همه شان دست دعا
و تزرع را به استان خداوند متعال بلند نموده و اجر و ثواب و استغفار را مطالبه نموده و شب نشینیهای عرفانی شان را خاتمه
میدهند .اگر در میان جماعت دشواریای که ناشی از حوادث طبیعی ،صاعقه ،زمینلرزه ،برفکوچ ،سیالب و غیره به میان
اید ،مراسم چهله نشینی نیز در میان شان به مشاهده میرسد .در ختم شب چهلم (بعد از چهل روز) ،گوسفندی را ذبح میکنند
و به نام نذورات به مردمانای که در محل زندگی میکنند با تهیه طعام مورد خدمتگزاری قرار میدهند و بعد از ختم طعام با
دعا و ثنا مجلس را خاتمه میبخشند .قابل یاداوری است ،جماعتی که در میان مردمان اهل تسنن و اهل تشیع قرار داشتند،
همواره سعی صورت میگرفت تا با انها در ادای نمازهای پنجگانه اشتراک ورزند و مسایل شرعی را نیز مورد رعایت قرار دهند .در
مراسم تدفین و تکـفین شرایط هر منطقه از هم فرق داشت ،اما بطور عموم در بسیاری از مناطق اسماعیلیهنشین ،بعد از وفات
فرد ،برای سه روز ماتمداری اعالن میشد و برای این سه روز یادشده مردمان محل غذا را تهیه میدیدند و ماتمدار نباید چیزی را
در خانه و کاشانه خود به پختوپـز گیرد ،بلکه مسئولیت ان به گونه کامل در صالحیت و اختیار همسایهها بود و این رسم در
میان جماعت بدخشان نیز به همین منوال است .در ختم این مراسم ،بار مجدد ختم و یا خیرات را سازمانیدهی میکنند و
برای همه اهالی دهکده نان تهیه و تدارک دیده میشود .عالوه بران هنوز الی یک سال شاید رفتوامدها با در نظرداشت بعد
مصافهها جریان داشته باشد و حتی اگر مردمان از دهکدهها قرا و قصبات دوردستتر تشریف فرما شوند ،یک الی دو روز را در
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منزل ماتم دار ،خواهند گذراند .مراسم عروسی نیز در میان جماعتهای مختلف مناطق مرکزی ناهمگون است ،و بعضن این
مراسم خیلیها کمرشکن تمام میشوند به ویژه برای عروس و داماد ،خانوادهها و اقارب شان ،زیرا طویانهها ،قلین و عیدیانه-
ها ،و سایر مصارف به نامهای مختلف در هر سال و هر عید و برات ،باعث درد سرهای زیادی میگردد .جماعتخانههای
اسماعیلی در افغانستان :جماعتخانه نخستین :جماعتخانه نخستین در سال  ١٣٤۵خورشیدی (١٩٦٦م ).در تایمنی شهر
کابل ایجاد گردید که در تاسیس و اعمار ان تعدادی از شخصیتهای اسماعیلی که با خاندان نادری مخالفت داشتند سهم
گرفتند .این افراد جماعتخانه را با مصارف شخصی شان فعال ساختند .لست نامکمل کسانیکه در این کار مذهبی نقش فعال
داشتند ،به روایت سالمندان اسماعیلی از افراد ذیل می توان نام برد :صاحبداد فرزند امامداد ،صفر علی فرزند امامداد ،محمد
عوض فرزند امامداد ،مال رمضان فرزند غالم شاه ،مال رمضان ،کالنتر جان علی ،میر حسن ،حاجی محسن ،حاجی نصرهللا،
اسماعیل عاشوری ،ابراهیم عاشوری ،محرم علی احمدی عاشوری و سایرین .مؤسسین جماعتخانه نخستین ،به سید منصور
بنابر تعلقیت وی به قوم سادات وظیفه سپردند که جماعتخانه را بنامش ثبت و راجستر نماید .با انهم اعمار جماعتخانه
چندین سال به تعویق انداخته شد که علت ان هراس سید منصور از خاندان کیانی بود .تا اینکه افراد فوقالذکر سید منصور را
مجبور ساختند که به اعمار جماعتخانه اقدام عملی نماید و به همت این افراد اولین جماعتخانه در افغانستان بنام جماعت-
خانه نخستین اعمار و به فعالیت اغاز نمود .جماعتخانه عمومی :بعد از اعمار جماعتخانه نخستین ،خاندان کیانی مجبور
شدند ،جماعتخانه کوچک را در در سال  ١٣٤٩خورشیدی ،در تایمنی کابل اعمار نمایند .قبل از اعمار جماعتخانه امور
مذهبی در دربار خاندان کیانی انجام میشد و انها به اعمار جماعتخانهها در خارج از دربار و حرمسرای دلچسپـی نداشتند .انها
جماعت را به دربار شان میپذیرفتند و بجای عبادت گاه و رجوع به امام و ارشادات مذهبی به تعمیم کیش شخصیت خاندان
نادری کار میکردند .در اوایل سال های  ٦٠خورشیدی جماعتخانه بزرگ بنام (جماعتخانه جدید اعمار گردید که موجودیت
دو جماعتخانه مخالف ،خاندان کیانی را مجبور ساخت که به اعمار جماعتخانه بزرگ بنام (جماعتخانه عمومی اسماعیلیه
افغانستان) اقدام نمایند .مالی این جماعتخانه شیخ غالم علی بود .جماعتخانه جدید :جماعت خانه جدید در١٣۵۵
خورشیدی (١٩٧٦م ).اعمار گردید که نخستین مالیهای ان مال خالقـداد و مال رمضان بودند .جماعتخانه جدید را گروه
ناراضی از سید منصور اعمار نمودندّ .
مؤسسین جماعتخانه از سید منصور تقاضا نمودند که اسناد جماعتخانه را بنام اساس-
گذاران وی دوباره راجستر نماید .سید منصور از این کار خودداری کرد .به همین دلیل بود که گروهی بنام عاشوری از ّ
سید
منصور جدا و جماعتجانه جدید را اعمار کردند .جماعتخانهها و تجزیه جماعت افغان :موجودیت و اعمار جماعتخانه که به
اثر اختالف بنا یافته بود ،جماعت افغان را به گروه مختلف نادری (سید نادرخان) منصوری (سید منصور) و عاشوری (رمضان
عاشوری) و گروه اخند سیاه سنگ تجزیه نمود .گروه اخند سیاه سنگ به اعمار جماعتخانه مستقل مؤفق نشدند و اعضای ان
نظر به موقعیت محلزیست از هر سه جماعتخانه استفاده میکردند .تجزیه جماعت افغان بر اساس عوامل و علتهای معلوم
صورت گرفته است .اولین اقدام جدایــیطلبی از جانب جماعت ناراض از خاندان نادری اغاز گردید که موجب اعمار جماعت-
خانه نخستین شد .ولی بعد از اعمار جماعت خانه و تجزیه جماعت به دو گروه علل تجزیه مرفوع نشد و سید منصور موجبات
نارضاییتی جماعت تجزیه شده را فراهم اورد .رمضان عاشوری و همراهانش با سید منصور به مخالفت برخاستند و گروه سومی
جماعت را که ً
بعد بنام عاشوریها مشهور شدند ،تشکیل نمودند که بعد از تجزیه دومی موضع گیریهای سید منصور با خاندان
نادری نزدیک شد .گروه بندی جماعت افغان تا اکنون ادامه دارد که با ایجاد ادارات امامتی دستخوش تشدد بیشتر شده است.
زیرا این گروهبندیها مورد بهرهبرداری دیگران قرار گرفته عمیقتر میشود .به کسانیکه باالی جماعت افغان کار میکنند،
تجزیههای گذشته کافی نبوده و کار به انجا رسیده است که روشنفکران متحد و یکپارچه که در ساحات نادری زندگی دارند و
سالها است که با این خاندان مخالفت دارند ،نیز به گروهکهای طرفدار و مخالف با این و ان تقسیم میشوند .انشعاب دیگر
میان جماعت افغان :سید منصور ،رهبر گروه منصوری به وعدهای که به جماعت داده بود که پس از تقرر تمام همت خود را در
امر رفاه و ترقی اقتصادی و اجتماعی جماعت بکار اندازد ،صادق و وفادار نماند .همچنان گزارش گردیده که وی از قدرت و
اختیارات خود سؤ استفاده کرده و مال وجوهات را حیف و میل میکرد .بزرگان جماعت به وی خاطر نشان ساختند که باید مال
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امام به کـتاب ثبت مال وجوهات درج شده به بانک به قسم امانت گذاشته شود و سپس مبلغ جمعشده به بیتالمال امام
انتقال یابد .الکن موصوف به پیشنهاد انان ّ
اهمیت نداده و انها را نادیده گرفت .این امر موجب اختالفات هر دو گروه گردیده و
در حدود دوصد خانواده دیگر رمضان عاشوری را مورد حمایت قرار داده و از گروه سید منصور جدا شدند .انها در سال
١٩٧٦م .جماعتخانه جداگانه را در ساحه تایمنی کابل بنام جماعتخانه جدید اعمار کردند .به این معنی که در سال ١٩٧٦م.
جماعت افغان به سه گروه نادری (سید نادرخان) ،منصوری (سید منصور) و عاشوری (رمضان عاشوری و دیگران) تقسیم شدند.
"( ممتازعلی تاجالدین ،اسماعیلیان افغانستان ،کراچی ،پاکستان) ".اسماعیلیان هزارهجات ... :در قدیمترین اسناد نام
هزارجات بربرستان امده که باشندگان ان به هزارهها مشهور بودند .انان غالبا در کوهپایههای مرکزی افغانستان یکی از سردترین
ساحات زمستان ان شش ماه تداوم دارد و کوههای سر به فلک کشیدهاش که از اکـتوبر تا می مملو از برف است ،مسکن دارند.
علیرغم ان ،برخی ساحههای سرسبز نیز دارد که چراگاه خوبی را تشکیل میدهد .نقشة افغانستان ساحهای را که به درستی
هزارهجات نامیده میشود ،در بر ندارد و توضیح دقیق و مرزبندی شده یا تعیینشده حدود ان در جغرافیای کنونی افغانستان
مشکل به نظر میرسد .اما هزارهجات در مجموع سه والیت مرکزی افغانستان «بامیان ،ارزگان و غور و قسمتهای از هرات،
فراه ،قندهار ،پروان ،بغالن ،غزنی ،بلخ و بادغیس را در بر میگیرد .هزارهها اکـثرا مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند و در
مرکز افغانستان بسر میبرند و از سوی سنیهای سختگیر محاط گردیدهاند .هزارهها فارسی را با لهجه مخصوص خود شان که
مشهور به هزارهگی است ،صحبت میکنند .... .به نسبت محل جیوپولتیکی انان در داخل افغانستان ،ایشان توانستند عمال تا
سال ١٨٩٠م .به صورت خودمختار زندگی کنند .هرگونه بحث و گـفتگو در باره جمعیت هزارهها با پرابلم عمده رو برو است.
جمعیت افغانستان تا حال درست معلوم نگردیده و امار صحیح و دقیق نفوس شماری انجام نیافته است .نفوس هزارهها بین
 ٤-۵میلیون تخمین زده میشود .اما خود هزارهها نفوس شانرا  ٦میلیون میشمارند .عملکرد ،اداب و رسوم :این نکـته باید مد
نظر قرار داده شود که ناصرخسرو عـده کـثیری را در اسیای میانه و افغانستان را درمذهب اسماعیلیه کشاند .موصوف علم تاویل
و تفاوت بین ظاهر و باطن را به افراد جدیدالمذهب تعلیم داد  .او حقانیت جانشینی حضرت علی را پس از پیامبر اکرم ،محبت
اهل بیت و شناخت عصر را به انان شعار قرار داد .از اثارش چنین بر میاید که وی هیچگاه کدام اداب یا مراسم مشخص را
عرضه و وضع نکرد .از انجا که در افغانستان در طی سالهای متمادی نه کدام عبادتگاه وجود داشت و نه هم کدام مرکز
مذهبی ،لذا مسئله اداب و رسوم که در سایر نقاط جهان اعمال میشد در افغانستان عرض وجود نکرد .اشخاص متنفذ محلی که
خلیفه یا پیر نامیده میشدند و غالبا منصب پدر به پسر به ارث میرسید ،حیثیت پیران مذهبی انان را داشتند .اسماعیلیان ده
فیصد درامد شان را بعنوان ده یک جمع اوری و به وکالی امام تسلیم میکردند .گـفته شده که برخی از این خلیفه ها و پیر ها از
مال ده یک سوء استفاده نموده و در زمینه وضع اقتصادی مردم شان توجه نداشتند .ولی اکـثر اسماعیلیان افغانستان به ان
عادت کرده و هرگز صدای اعتراض بلند نمیکردند .زیرا رهایــی از سلطه و نفوذ خلیفه گان اسان به نظر نمیرسید .خلیفه و پیران
افراد ثروتمند و پرنفوذی بودند و برای قرنها باالی اسماعیلیان فقیر فرمانروایــی کردند .این رهبران دانش ابتدایــی هم در باره
اسالم و اسماعیلیه نداشتند ،لکن ادای نجات دهنده مردم را در میاوردندً .
ضمنا تا حدی به حل پرابلمهای محلی از طریق
جرگهها حصه میگرفتند .اسماعیلیان که گرد و نواحی مسلمانان سنی زیست و زندگی داشتند با انان پنجوقت نماز روزانه را بجا
اوردهاند و روزه ماه رمضان را رعایت میکردند ،در موقع عید و سایر مراسم و ایام دینی نیز با انان مشارکت داشتند .از طرف
دیگر اسماعیلیان که در محیط شیعیان میزیستند به مساجد انان حضور می رساندند .اسماعیلیان خواه با سنیها ویا شیعیان
در ادای نماز مشارکت کرده و یا هدف ایجاد اجتماعات خود شان را میداشتند .اثر تاویل ناصرخسرو در عمل انان دیده میشد.
ناصرخسرو تاویل عدیده را از شعایر اسالمی تهیه دیده بود که به ظاهر شریعیت معنی و مفهوم باطنی ارائه میداشت .کـتاب
وجه دین موصوف حاوی  ۵١گـفتار شامل تاویل ایات قرانی است که به اذان ،وضو ،نماز پنجگانه ،قیام یا ایستاده شدن به
نماز ،زکات ،حج خانه کعبه و برخی گناهان کبیره تاویل و معنی باطنی ارائه داشته که بطور فشرده مورد بحث قرار میگیرد".
پسمنظر تاریخی اسماعیلیان پشهیــی افغانستان  :بر بنیاد ّادعای افراد تحصیل کرده و بزرگان این قوم ،و بسا اسناد و مدارک
دستداشته دیگر ،اسماعیلیان پشهیــی ،خویشتن را تاجک تبار معرفی مینمایند ،با وجود انکه با زبان ،تهذیب و سنتهای
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قوم پشتون نیز در یک بافت تنگاتنگ قرار دارند .اسماعیلیان پشهیــی با وصف انکه به زبان پشتو تکلم میکنند ،با زبان مادری
شان پشه و زبان گجراتی که هردوی این زبانها منحیث گویشهای جداگانه زبانهای هند و اروپایــی شناخته شدهاند ،نیز
ً
فصیحا سخن میرانند .اکـثریت اسماعیلیان پشهیــی ،در دهکده قلعه تاک (تاق) ،دهکده شیوه (ښیوه) ،و در دهکده دره نور
زندگی به سر میبرند .اسماعیلیان پشه یــی که در قلعهتاق زندگی میکنند ،اکـثر شان اهل کسب و کار هستند ،و به پیشۀ زرگری
مشغولاند .این دسته مردمان بخاطر عدم دسترسی درست و نادر به مسایل کشت و زراعت ،با همسایههای شان ،بخصوص
قوم قاضیخیل ،جهت ساختار زندگی درستتر و دادوستد قومی و اجتماعی ،بازرگانی محلی در ارتباط همیشگی هستند .اما باید
بیان داشت که ً
بعضا این گونه روابط با وصف هر گونه حسن نیت ،صداقت و ارادۀ نیک جانب اسماعیلیان ،نه تنها اینکه
مفید واقع شده باشد ،بلکه اضرارامیز نیز بوده است ،و برخی درگیریها در میان اقوام صورت گرفته است که باعث ضایعات
مادی ،معنوی و جانی شده و حتی ً
بعضا باعث فراهماوری اسباب برونراندن اسماعیلیان مناطق یادشده نیز گردیده است .بر
بنیاد شواهد و اسناد و مدارک دستداشته محلی و ملی ،نخستین درگیری میان قشر سادات (سیدها) ،و دسته اسماعیلیان
وابسته به تبار پشه یــی ،به ویژه فرزند یکی از زرگران مشهور قوم پشه یــی ،موسوم به هزار میر ،که گویا زمانی از شرق میانه به
منطقه دره نور و دهکده قلعهتاق پناه گزین شده است ،صورت گرفته است .علت ان بوده است که در میان اقوام پشتون
همواره جرگههای قومی جهت حل مسایل و یا هم برون رفت از دشواریها و یا سایر مسایل ،با اشتراک محسنسفیدان و
اشخاص بانفوذ دهکدهها ،دایر میشوند .و یا هم اگر قضیهای به میان امده باشد که به بحث و فیصله قومی نیاز داشته باشد،
دستهها گرد هم میایند و هر ان فیصلهای که به میان میاید ،باید مورد تطبیق قرار گیرد ،و هر کسی که از ان سر پیچی کند ،به
مجازات کشانیده میشود و قانون قوم و قبیله حاکم ،بدون انکه مثبت باشد یا منفی ،باید مورد کار برد ّ
جدی قرار گیرد .در یکی
از چنین گردهمایــیها ،و پیدایش نزاع روی مسایل ناهمگون سبب میشود تا قوم وابسته به خانواده فرزند هزارمیره که در میان
مردم خویش از شهرت الزم برخودار بوده است ،از منطقه و دهکده به فشار برون رانده میشود ،و انچه که از داشتههای منقول
و غیرمنقول در اختیار شان بوده است ،از طرف قوم قاضیخیل مصادره میشود ،و در میان سایر اقوام موجود تقسیم گردیده
و مالکین و دارندگان را از این نعمت مادی و معنوی محروم میسازند .اسماعیلیان دره نور ،اعضای رانده شده خانواده هزارمیر
را خیر مقدم گـفته و خلیفه (شخصیت روحانی) ،جمعیت اسماعیلیان دره نور یکی از دوشیزگان خود را در عقد نکاح فرزند
هزارمیر ،قرار میدهد .پسر هزارمیر بعد از سپری شدن مدت زمانی به دهکده شیوه جاللاباد رفته و در انجا مقیم میشود .و
چون هزارمیر به حیث زرگر شناخت شده محیط و محل شناخته شده بود ،و مادامی که پسر شان به محل شیوه ساکن شدند،
محل بودوباش انها تا به امروز به نام "ناحیه هزارمیر" یاد میشود ،و همه اسماعیلیان مقیم انجا ،شجرۀ شان را به خانواده
هزارمیر منسوب میدانند.
ً
به مرور زمان مناسبات میان اسماعیلیان دره نور و همسایههای شان که اکـثرا اهل سنت و جماعت هستند ،رو به بهبود رفت و
اسماعیلیان و رهبران عقیدتی و مذهبی شان را مورد احترام و تفقد قرار میدادند .یکی از رهبران اسماعیلی در انجا را به نام
عبدالقادر که به (بابه) ،مشهور بود نیز مورد احترام و عزت قرار میدادند .بعد از عبدالقادر ،شخص دیگری به نام شاد بیک
مسئولیت قیادت محلی اسماعیلیان را بدوش گرفت و زمانی که مدت زمان شان پوره شد و به سن کهولت رسیدند ،جای شان را
پسر شان موسوم به سید حسین جاللابادی ،احراز نمود و قیادت این جمعیت را به پیش میبرد .گـفته میشود که سید حسین
جاللابادی منحیث فرد مورد اعتماد موکی فریدون ،مسئولیت انتقال مال واجبات را به حضرت امام سلطان محمد شاه
عهدهدار شده بود .چون در انوقت برای قوم پشتون دشوار نه بود اگر میخواست از سرحد پاکستان عبور کند و بسوی
هندوستان روانه شود تا خود را به شهر بمبئ که امام در انجا حضور داشت ،برساند .مادامی که امیر عبدالرحمن خان از خانها
و فیوداالن خواست تا جانشین موکی فریدون را در اختیار او بگذارند ،سید گوهر به کوالب تاجیکستان ،فرار نمود .در این اثنا
بود که جاللابادی نیز به کوالب تاجیکستان فرار کرد ،و در ان به شغل زرگری مصروف شد و از ان طریق موکی گوهر را نیز
مورد حمایه مالی قرار میداد .این خانوادهها الی ختم حاکمیت امیر عبدالرحمن خان در کوالب باقی ماندند تا امیر حبیبهللا
خان بر سر حاکمیت امد و کشور را الی سال ١٩١٩م ،.رهبری میکرد .زمانی تیمور و خانوادهاش به افغانستان برگشتند ،انها
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اجازه رفتن به خانه و کاشانه شان در درۀ کیان نداشتند ،و برای چند سالی در قندهار زیر نظارت دولت قرار داشتند .در زمان
حاکمیت امانهللا خان از سال (،)١٩١٩-١٩٢٩به تیمور و خانوادهاش اجازه داده شد تا به کابل برگردند و بعدها توانستند به
منطقه و محیط شان در درۀ کیان برگردند زیرا انها گویا دیگر وسیله تهدید برای امنیت کشور تلقی نمی شدند.
بعد از مرگ سید تیمور ،میان پسرش سید شجاع و برادر خوردش سید نادر که بعدها به سید کیان مشهور شد روی مسئله
جانشینی ،مناقشه به وجود امد .وقتی که شجاع ب ه حیث جانشین قانونی پدرش شناخته شد ،نادر به این مسئله رضایت نشان
نمیداد و در تالش بدست اوردن صالحیت رهبری و قیادت اسماعیلیان افغانستان بود .وقتی که امانهللا خان بعد از یک
اغتشاش درونی ،کشور را به قصد ایتالیا ترک گـفت ،حبیبهللا قدرت را غصب نمود ،اما تا اخر قادر نه شد تا بر سراسر قلمرو
افغانستان حکومت کند .وقتی که نادر خان به حاکمیت رسید ،سید نادر شاه کیانی ،جاللابادی را به هندوستان فرستاد تا
مال و جبات را به حضرت امام برساند و هم به امام پیشنهاد نماید تا سید نادر شاه کیانی منحیث موکی اسماعیلیان افغانستان
توظیف گردد .گـفته می شود که گویا حضرت امام سلطان محمد شاه سید شجاع را توظیف کرده است ،اما دیگران به شمول
سید نادر شاه کیانی گـفتهاند که حضرت امام نامه ای را عنوانی سید نادر شاه فرستاده بود ،تا منحیث موکی ایفای وظیفه کند.
سید نادر خان ،جالل ابادی را بخاطر خدماتش منحیث خلیفه جماعت جاللاباد تعیین مینماید .اسماعیلیان بیال و کاندی
(اسالمپور)  ،به راهنمایــی خلیفه محلی شان مهر علی به امور عقیدتی میپرداختند و بعدتر قیادت انها را بدوش گرفت .بعد از
وفات سید حسین جاللابادی ،پسرش محمد حسین رهبری جمعیت را بدوش گرفت ،اما به نسبت نداشتن اندوختههای
زندگی و عدم لیاقت در قیادت ،محمد طاهر نواسه جاللابادی به رهبری جمعیت رسید ،و گـفته میشود در زمان محمد طاهر،
اکـثر اسماعیلیان به جمعیت اهل سنت و جماعت پیوستند و انهم بخاطر اینکه چون مادر محمد طاهر از جمعیت اهل سنت و
جماعت بودند ،بیشترین نقش را در راستای تغییر کیش پیروان فرزندش بازی نمود .هر زمانی که اسماعیلیان به خانه محمد
طاهر میامدند ،مادر طاهر در برابر شان از روش و شیوه نادرست استفاده میکرد و چون طاهر هم تجربهای در زمینه نداشت و
از مسایل سیاسی میانقبیلهای نیز اگاه نبود ،نتوانست روش و سلوک مادرش را مهار کند تا باعث رنجش بازدیدکنندهها نگردد.
بهرحال ،جمعیت اسماعیلی منطقه شیوه جاللاباد با تعداد اندک خود باقی ماندند و چون شرایط برای شان میسر نبود و هم
هیچگونه شرایط رفتوامدی هم با جمعیتهای اسماعیلی برون از منطقه شان نداشتند ،از تعلیم و تربیت مسایل مذهبی نیز
انقدر که الزم میبود بیبهره بودند و از ادبیات محدود دستداشته شان استفاده میکردند .گـفته میشود که در انزمان در دره-
نور به تعداد َ ٣٠٠تن اسماعیلیان زندگی میکردند .دهکدههای "سلطان"" ،جنجه پور"" ،امله" ،و غیره دارای خلیفههای
محلی خود بودند که امور عقیدتی شان را به پیش میبرد .مراسم تشریفات مذهبی مانند ،خوانش قصیده ،اشعارعرفانی،
سرودههای مذهبی به زبانهای پشهیــی ،دری ،بطور عموم در منزل خلیفه صورت میگرفت .زبان پشه یــی دارای رسمالخط یا
الفبا و شیوه نگارش نبوده و ا ز این سبب هیچ متنی به این زبان وجود ندارد .وقتی که موکی سید نادرشاه کیانی میل داشت تا با
اسماعیلیان درهنور رابطه بر قرار کند ،مال خداینظر را منحیث نماینده خود به انجا فرستاد تا با انها مذاکره و مکالمه کند و
هم انها را قانع سازد تا رهبری و قیادت او را پ ذیرا شوند .در عین زمان سید نادر شاه رابطه خود را با اسماعیلیان جاللاباد نیز
منظم ساخت ،اما انقدر تاثیر را به وجود نهاورد .از انجایــی که نماینده مورد اعتماد سید نادر خان ،سید حسین جاللابادی از
میان رفت ،دیگر به انگونه که الزم بود ،نتوانست اثرات بیشتر داشته باشد و حتی رابطه منظم نیز قطع گردید و این همه
دالیل باعث شدند که اکـثر اسماعیلیان از کیش و ایین خود تغییر عقیده دهند ،و تعدادی هم که باقی مانده بودند ،به تقیه
روی اوردند .بعد یک سلسله تغییرات سیاسی در داخل افغانستان و بعد از داخل شدن نیروهای نظامی اتحاد شوروی سابق،
سید شاه ناصر که مسئولیت اسماعیلیان افغانستان را بدوش داشت ،کشور را به قصد انگلستان ترک گـفت و برادرش سید
منصور نادری ،قیادت اسماعیلیان افغانستان را بدوش گرفتند .سید منصور نادری با اسماعیلیان جاللاباد ایجاد رابطه میکند و
امادگی نشان میدهد که اگر انها عالقهمند باشند در مناطق زیر اثر سید منصور نادری زندگینمایند ،برایشان سهولتها را ایجاد
خواهند کرد و هم قطعه زمینی نیز در اختیار شان خواهد گذاشت .در این زمان بود که برخی از اسماعیلیان پشه یــی به داخل
درۀ کیان امده و به زندگی جدید خود اغازگر شدند و تعدادی باقیمانده محیط اصلی شان را ترجیح دادند و برخیها به کشور
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پاکستان مهاجر شدند .قابل یاداوری استکه جماعت اسماعیلی پشه یــی افغانستان در گذشتهها ،چندان شناخته نه شده بود،
اما در این اواخر در نتیجه مهاجرتها و پناهگزینیها ،اسماعیلیان پشه یــی نیز در محراق توجه پژوهشگران درونمرزی و برون-
مرزی دنیا و قیادت اسماعیلی و پژوهشهای اسماعیلی و سایر دانشمندان قرار گرفته است .از انجایــی که این جماعت در فرایند
تاریخ زیست عقیدتی شان در میان سایرین زندگی بسر بردهاند ،دارای رسوم و مراسم تشریفات معین خودی نبوده و همواره با
سایر دستههای امت مسلمه بر عقیده وباورهای شان عملکرد داشتهاند .در مورد وجه تسمیه پشه یــی باید گـفت که چون کلمه
پشه یــی شکل تحولیافته یک نام خیلی قدیمی یعنی حدود دوهـزارساله است که در ادوار مختلف به نامهای بهاشه یا بهشه
پیشهچه یا پیشاچی ،پشاوی ،پاشایــی ،پشه یــی ،پشیــی ،پشئی و پشه ای ثبت گردیده ،بنا بر این مشکل است بصورت دقیق
در مورد وجه تسمیه ان چیزی گـفته شود ،ولی با ان هم نظریههای که قریب به واقعیت به نظر میرسد قرار ذیل است:
 -١پشه یــی از کلمه بهاشه گرفته شده که پانینی از ان نام برده و زبان سانسکرت را به وجود اورده است ،وبهاشه ،بهاش ویا
باش در زبان پشه یــی لفظ را میگویند.
 -٢برخی پشه یــی را ماخوذ از پشاثه یا پشاچه میدانند که دیو و نیز گوشتخوار معنا میدهد .زیرا پشه یــیها مردمان پرنیرو و
جسیم بوده و برخی ازعقاید و رسوم ویدیها را ً
قبال ترک گـفته و برخالف انها از گوشت حیوانات استفاده مینمودند.
 -٣عده یــی به این نظراند که پشه یــی از پشی گرفته شده که مستحکم و قوی معنی دارد ،زیرا در زبان پشه یــی دیوار و نیز قبرقه
را میگوید که هردوی ان مستحکم و قویست.
 -٤برخی می گویند که در زمانهای خیلی قدیم ،شاهی از این مردم بود که بعدها همه این مردم و زبان ان بنا بر ارتباط قومی و
لسانی به ان شاه بنام پاشایــی نامیده شدهاند .زیرا در گذشتهها شاه را (پاشا) میگـفتند و به مرور زمان بنابر همین ارتباط،
پاشایــی ،پشایــی و پشه یــی نامیده شدهاند .پشه یــیها اریایــینژاد اند و زمانی که قبیله ویدی مردم اریایــی بنا برعواملی از بلخ
مهاجرت اغاز نمود ،پشه یــیها نیز بخشی از این مردم بوده که بعد از عبور از کوههای هندوکش در دامنههای شاداب و سرسبز
جنوبی ان سکونت اختیار کردند که به استناد سرودهای ریگ ویدی ( ۱۴۰۰ق م) در ان هنگام بنام الینانامیده شده که تا
کنون در نامهای الینگار و الیشنگ و اله سای که نامهای پشه یــی و مناطق پشه یــی نشین است ریشه ان موجود میباشد .در
مورد مدت سکونت پشه یــیها در افغانستان باید گـفت که چون پشه یــیها بخشی از اریایــیها میباشند از مدت بیشتر از چهار
هزار سال به این سو در افغانستان زیست مینمایند .طوریکه حاال برای نوشتن زبان پشه یــی مانند زبانهای دری و پشتو و
دیگر زبانهای افغانستان با ایزاد برخی از حروف ویژه از رسمالخط مروج عربی استفاده مینمائیم .در گذشته نیز در نوشتن
زبان پشه یــی از رسمالخطهای معمول و مروج منطقه کار گرفته شده که بنابر برخی نوشتهها کـتابهای مشهور تاریخی به نام-
های (بدهت کهنا) و (ملندا پنه) به زبان پشه یــی نوشته شده اند (هیواد با ایزاد برخی از حروف ویژه از رسمالخط مروج عربی
استفاده می نمائیم .در گذشته نیز در نوشتن زبان پشه یــی از رسمالخطهای معمول و مروج منطقه کار گرفته شده که بنابر
برخی نوشتهها کـتابهای مشهور تاریخی به نامهای (بدهت کهنا) و (ملندا پنه) به زبان پشه یــی نوشته شدهاند.
(هیواد.)۱۰/۳/۱۳۸۸چون زبان پشه یــی یک زبان اریایــی است اگر با زبانهای دری ،پشتو و غیره برخی از کلمات مشترک یا
لغتهای با ریشه مشترک داشته باشد به این مفهوم نیست که یکی از دیگری گرفته و یا متاثرگردیده ،بلکه در اصل از یک زبان
اریایــی منشعب شده و از نیاکان مشترک خویش به ارث بردهاند .مانند :سامیک ،شامیک پشه یــی که در گذشته در زبان فارسی
قدیم سیامک گـفته شده و یا شام فقلی که معنی سیاهی و تاریکی را میرساند و نیز کلمات سرخ  ،سور و سونیک و یا ستودن،
ستایل و استویک زبان های دری ،پشتو و پشه یــی از یک ریشه اند ولی با ان هم زبان پشه یــی در برخی از موارد از زبان دری و
عربی که ان هم از طریق زبان دری و پشتو کـموبیش متاثر گردیده و زبان پشه یــی نیز به نوبه خویش به خصوص در محالت
همجوار باالی زبانهای دری و پشتو تا حدودی اثرگذار بوده است .بطور مثال :مردم دری زبان لغمان و ننگرهار مادر را (ایــی)،
سالم را (سسته) کاه را (توش) و خیشنه را (سیانی) و در پنجشیر و کاپیسا خوردن توت را (پکیک) میگویند که این کلمات و
کلمات دیگری که از همه انها نام نگرفتهام کلمات پشه یــیاند .پشه یــیها یکی از اقوام بومی و اصیل افغانستان اند که از زمانه-
های خیلی قدیم به این سو به طور عموم در قسمتهای شرقی کشور بخصوص در والیات کاپیسا ،لغمان ،ننگرهار ،کنر و
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نورستان در کنار برادران پشتون ،تاجک و نورستانی زیست نموده و به صورت پراگنده در والیات مرکزی (در چل باغتوی
جاغوری ،حصه دوی مالستان و پییک خاص ارزگان) ،در شمال و شمالغرب کشور زندگی مینمایند که در قرون متمادی بنابر
عوامل گوناگون از مناطق اصلی خویش که تنام گندهارا نیز نامیده شده نقل مکان نمودهاند که اکـث ًرا زبان پشه یــی را از دست
داده اند ،و نیز عـدهای از پشه یــیها ً
قبال در پاکستان و ایران نیز رفتهاند .قابل یاداوری میدانم که به اساس نوشته مرحوم میر
غالم محمد غبار ،پشه یــیها از منطقه گندهارا حدود هفتونیم قرن قبل از امروز به قسمتهای غور و غرجستان رفتهاند و
مرحوم فیض محمد کاتب هزاره در جاغوری از منطقه پشه یــی و پشه یــیها یاداوری کرده است .در این اواخر صرف در ولسوالی
درهنور والیت ننگرهار از طرف یک مؤسسه خیریه ،کورسهای سواداموزی به زبان پشه یــی ایجاد گردیده و کـتب درسی به زبان
پشه یــی ایجاد گردیده و کـتب درسی به زبان پشه یــی در ان تدریس میگردد .گرچه از طرف ریاست تالیف و ترجمه وزارت
معارف نیز کـتابهای درسی پشه یــی برای مکاتب پشه یــی زبان تالیف و چاپ گردیده ولی تا جایــی که معلومات دارم متاسفانه تا
حال تدریس ان اغاز نگردیده است .در ولسوالی پغمان قریه و دره بنام پشه یــی موجود است و میشناسم از پشه یــیهای که با
انها در تماس و ارتباط هستند .انها مردمی خیلی باغیرت و مهمان نواز و وطندوست بوده ولی زبان پشه یــی خویش را از دست
دادهاند .در حالیکه در یکی از مضامین سالنامه  ۱۳۱۳خورشیدی مجله کابل امده است که" :در پنج یا ششصد خانه در
بیگتوت پغمان در قریه پشه یــی به زبان پشه یــی تکلم میکنند .از شخصیتهای معروف علمی ،فرهنگی و اجتماعی عصر
حاضر میتوانیم از مرحوم پوهندوی نورمحمدغمجن تمیل ،مرحوم عبدالقدوس پرهیز ،شهیدعبدالعزیز مراد ،مرحوم ملک
سونمیر ،مرحوم ملک محمد نبی خان پشه یــی وال ،مرحوم شیرعلی خان الیشنگی ،مرحوم ملک بابا و مرحوم عبدالقادر افضل-
زاده که ً
فعال در میان ما نیستند و نیز از اقایان چون انجنیر محمد عالمقرار ،حاجی حضرت علی ،سید هاشم فوالد و عبدالهادی
صافی نمایندگان مردم در شورای ملی فعلی و همچنان محترم عبدالخالق حسینی ،محترم نورمحمد کـفیل و محترمه کبرا امان،
سناتوران برحال و بسیاری از استادان پوهنتون ننگرهار یاداوری کرد .پشه يــىها به تناسب نفوس كه دارند تا هنوز در مقامات
دولتي ،خود را مشاهده نمىنمايند .انها اكـث ًرا در كوهستانات بسر برده و سطح اقتصادى شان خيلى پائين است .دولتهای
گذشته هيچوقت به فكر اين نشده كه براى انها زمين زراعتى و يا الاقل نمره زمين به منظور اعمار سرپناه برای شان تهيه نمايد،
در حالی كه ديگران به نسبت داشتن افراد و اشخاص در مقامات بلند دولتى از ان بهرهمند گرديدهاند .به نسبت موقعيت
جغرافيايــى كه دارند ،پشه يــىها هميشه در مبارزه و مقابله با دشمنان دين و ميهن در صف مقدم قرار داشته و مشكالت زياد را
متقبل مىشوند .ولى در زمان امتياز از همه در عقب قرار داده میشوند و چون تا حال كدام دلسوزى ندارند ٰ
حتى خواستها و
مشكالت خويش را نيز به مقامات رسانده نمىتوانند .پشه يــىها صاحب تاريخ درخشاناند كه از قرون متمادى به اين سو در
همين قسمت شرقى افغانستان و يا در جنوب هندوكش تا سواحل درياى كابل سكونت داشته و در جنگ ده قبيله اريايــى كه
هنگام عبور از درياى سند به وقوع پيوسته و به نام جنگ ده قبیله و یا سران اریایــی مشهور است ،سهم بارز داشته و از همه
مقدم از ان ياداوری شده كه در ان هنگام بنام الينا ناميده ميشد و همچنان اكـثر نامهاى اين منطقه به همين زبان است از قبيل
گندهارا (خوشبويــى اورنده) لغمان كه در اصل لمگان است (صاحب قريه يا دهنشين) درونته (كوه بريده شده) كاپيسا كه ً
اصال
پيشى كا است (پشه يــى كننده) اله ساى كه از طايفۀ اله شاه خيل گرفته شده (خيل شاه الينا) الينگار (جاى الينا) پشيگر (جاى
پشه يــىها) اليشنگ (خانۀ الينا) مبيرى (دشت) شيگل (شش دره) كلهگوش كه در اصل گلهگوش است (دره صوف) نورگل به
فتح گ (درۀ نور) و غيره .پشه يــىها در طول تاريخ به نامهاى الينا (سمسور ،شاداب و سبز) داردی (از كوه و كوهى)،
كوهستانی ،ديگان و لغمانی كه معنى ده نشين را میدهد وهمچنان در اين اواخر ً
بعضا بنام نورستانی و شاړى (شاړى یک کلمه
پشه یــی و معنای ان است برویم) ناميده شدهاند .بنا بر اظهارات برخى از محققين منجمله داكـتر سيد چراغ حسين شاه (شماره
 ۳۶مجله پشتو يونيورستى پشاور) ،زبان پشه يــى مادر بسيارى از زبانهاى منطقه است .ظهيرالدين محمد بابر حدود پنجصد
سال قبل از موجوديت زبان پشه يــى حتى در كابل و نواحى ان ياداوری كرده است .در مورد نفوس پشه يــىها بايد گـفت ،در
يكى از كـتابهاى كه از طرف پوهاند دكـتور مجاوراحمد زيار تدوين گرديده نفوس پشه يــىها را بيشتر از ششصد هزار وانمود كرده
است ،ولى به نظر من تا جاييكه بررسى و تحقيق نمودهام بدون مبالغه نفوس پشه يــىها به بيشتر از يك میليون ميرسد .و علت
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ان كه چرا نفوس پشه يــىها در احصائيهها بسيار ناچيز نشان داده شده اين است كه انها بخصوص با اقوام پشتون و تاجك
كشور انقدر نزديك ،اميخته و صميمىاند كه در اسناد پشتون و يا تاجك معرفى گرديدهاند .بطور مثال :در ولسوالى شيوه واليت
ننگرهار كه اكـثريت ان پشه يــى و پشه يــى زبان اند در اسناد احصائيه نفوس به كلى از زبان پشه يــى و پشه يــىها نامبرده نشده و
همچنان در ولسوالىهاى دره نور ننگرهار و اله ساى و كوهبند كاپيسا كه ً
تقريبا همه پشه يــى و پشه يــىزباناند و نيز در
ولسوالىهاى الينگار ،اليشنگ ،دولت شاه ،قرغه يــى ،ننگراج يا نورگرام ،دوابه ،نورگل ،تگاب ،نجراب ،كوهستان و ديگر
جاها فيصدى بسيار كم انرا پشه يــى زبان معرفى كرده اند ،به خاطر که انها عالوه از زبان پشه يــى خويش به لسانهاى پشتو و
يا درى نيز اشنايــى دارند .پشه يــىها صاحب فرهنگ عالى بوده اكـثر امور زندگى از قبيل اعمار خانه ها ،كشت و جمعاورى
حاصالت زراعتى و غيره كارهاى خويش را بطور دستهجمعى و حشرگونه انجام میدهند ،در غم و خوشى باهم همكار و شريك
بوده و تمام مشكالت و معضلههاى خويش را از طريق جرگهها حل و فصل مینمايند .بطور مثالً :
قبال پشه يــى ها بطور دسته-
جمعى كه تعداد انها به صدها تن می رسيد بنام لشكر از يك منطقه به منطقۀ ديگر رفته و عالوه بر اينكه تفريح و خوشگذرانی
مینمودند و از طرف ميزبانان از انها استقبال گرم صورت میگرفت وماراټها (کشتن حیوانات از قبیل بز ،گوسفند و گاو را
بمنظور استقبال و گرامیداشت هرچه بیشتر مهمان و یا مهمانان و باهم خوردن انرا ماراټ میگوید) تهیه میشد و برخى
مشكالت را كه در بين مردم مىبود حل و فصل مینمودند .مردم پشه يــى اكـث ًرا به شغل مالدارى و كشت زراعت مصروف بوده
كه امور مالداری را تنها مردان بعهده داشته و در قسمت زراعت زنان نيز با مردان خانوادۀ خويش همكاری می نمايند .پشه يــىها
چون اكـث ًرا در كوهستانات و دورتر از مراكز و شهرها زندگى میكنند ،هميشه در تالش و فكر اين بوده كه از همه اولتر براى حفظ
عزت و ابرو ،خانه و منطقۀ خويش بطورعنعنوى يك اسلحه را در اختيار خويش داشته باشند .انها براى خوراك ،پوشاك و ديگر
ضروريات خانه انقدر توجه ندارند ،ولى به اين موضوع اولويت خاص قايلاند .در بين پشه يــىها ً
قبال تكه ،لباس و پوشاك
براى رفع احتياجات خويش تهيه میشد ،از قبيل ويج (نوع از برزو) پولنگ (نوع از كرتی) پكول  ،پمبیال (نوع از پاپوش) گړېك
(نوع از پوستين) و غيره كه نامهاى انواع لباس و پوشاك است .و هم تهيه انواع چوكىها كه يك نوع انرا (ايټك) مینامند،
چارپايــى ،ميز ،دروازه و كلكين و همچنان سامان االت فلزى مورد ضرورت خانواده ها كه ان هم صرف براى رفع احتياجات خود
شان تهيه میشوند .ولى ً
فعال به جز صنعت توليد انواع پنير كه اقسام مختلف دارد و شور پنير ان خيلى شهرت داشته و در
بازارهاى منطقه نيز عرضه میگردد ،دیگر صنايع خاص كه قابل ياداوری بوده و به بازار عرضه نمايندً ،
فعال چيزى به نظر نمی-
رسد .زنان پشه يــى مردانهوار در اكـثر امور زندگى سهيم هستند و چون در محالت همه از يك طايفه و قبيله میباشند رسم روى-
گيرى در اكـثر مناطق ان موجود نيستٰ ،
حتى در برخى از مناطق ،زنان پشه يــى بدون انكه بشناسد هر كسيكه از مقابل شان
بگذرد (موټكي) و خوشامديد میگويند .زنان و مردان پشه يــى ً
قبال از اين اكـث ًرا لباس هاى سياه و يا سفيد میپوشيدند .پيراهن
نسبتا فراخ و طويل و تنبان ان كمى كمعرض و از مردان برخالف ان پيراهن شان كوتاه و تنبان ان ً
زنان ً
نسبتا كالن و عريض
میبودً .
قبال اكـثر زنان پشه يــى يك تكه كم عرض سياه را كه طول ان يكونيم تا دو متر میرسيد مانند دستار به سر میپيچانيدند
و گوشههاى انرا كه توسط ابريشم اراسته شده میبود به دو طرف روى خويش پايين اويخته و به اين ترتيب قسمتى از گوشها و
گيسوانش را میپوشانيد .در روز نوروز به شمول زن و مرد اكـث ًرا از خانههای خويش برامده ،گروه گروه و جوخه جوخه بطرف
كشتزارها ،باغها و دامنهها میروند ،از هواى تازه و زيبایــیهاى طبعيت لذت میبرند و خوشگذرانی میكنند ،زيرا در اين وقت
همه مناطق ان كه هواى ً
نسبتا گرم دارد سرسبز و شاداب میباشد .پشهیــیها اكـث ًرا در اين روز كار نمىكنند .يك شخص مسن
برايم قصه كرد كه يكروز يك نفر نهالی را كه با خود داشت و میخواست در جايــى غرس نمايد ،ولى چون فهميد كه روز نوروز
است انرا نه نشاند و دوباره به خانه برد .عالوه بر ان ،در اين روز جوانان به برخى از بازیهاى محلى از قبيل سنگاندازى،
كشتیگيرى ،خيززدن ،اينډبازى كه نوع از ورزش مردم پشه يــى است ،نشانزنی ،گاز خوردن ،اوازخواني و غيره میپردازند و
سعى مینمايند كه در اين روز لباس نو و يا پاك را به تن داشته باشند و در دیگر اوقات نیز اكـث ًرا همین سرگرمیهای انان است.
مراسم ازدواج در بين پشه يــىها ً
نسبتا ساده و كممصرف است ولى در انتخاب همسر خيلى دقت میكنند .عالوه بر اينكه
زيبايــى ،اخالق و رويه خود او و والدين و اقارب شان را در نظر میگيرند ،كوشش میكنند همسرى باشد هوشيار ،صحتمند،
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نيرومند و پر تحرك و نيز سعى میورزند از خانوادههای انتخاب نمايند كه قوم و خويش و مردان و جوانان زياد داشته باشند تا
در ميان اجتماع دست باال داشته و كسى باالى شان فشار اورده نتوانند .به همين منظور ،متاسفانه اكـث ًرا به سن خوردسالگى
اطفال خويش را نامزد كرده خویشی و دوستی میکنند .با وجود اينكه مسئله مهر در ميان انها انقدر زياد نيست بلكه در بعضى
مناطق ،پدر دختر براى اقارب و دوستان خويش خودش نان و غذا تهيه نموده و مصرف میكند .در وقت عروسى ،بعد از مراسم
نشانزنى يعنى زدن هدف كه به همين منظور در جاى دورتر و بلند نصب گرديده ،عروس توسط برادر و يا ماماى ان از خانۀ پدر
كشيده شده تا نصف راه توام با نواختن دهل و سرنا ،اواز خوانى ،رقص و پاىكوبیها و فيرهاى هوايــى توسط اقارب و نزديكان
عروس رسانده میشود .و بعد از ان به شاه خيلىها سپرده شده و به خانه داماد میبرند كه گاهى در اين هنگام در بين جوانان
هر دو جانب برخوردهاى خفيف نيز صورت میگيرد كه به شاه و عروس به هيچ وجه صدمه و اسيبى رسانده نمیشود.
گونهپ ذیری ادارت جماعتی و امامت در افغانستان:مادامی که اراده مینمایم تا روی این چنین مسایل اندکی خامهفرسایــی
کنم ،برایم دو حالت دست میدهـد :درحالت نخست احساس دلهره و تشویش برایم دست میدهد ،زیرا هراس دارم که
خوانندههای من با خود زمزمه خواهند کرد که ما در چه دنیایــی قرار داریم و نگارنده با کدامین بینش خویش با ما در فرایند
گـفتمان قرار دارد ،و حالت ثانی احساس مسرت و شادمانی میکنم که حـداقل اگر از راه و شیوهای دیگری نمیتوانم به منظور
براوردهسازی ارمان مقدس خدمتگزاری برای مردمی که مارا در اغوش خویش به پرورش گرفت ،تعلیم و اموزش داد و منحیث
انسان و اشرف افرینش به اجتماع تقدیم نمود ،با خامهام باید این َدین را ادا نمایم تا در روز پاداش ،در قطار مغضوبین
پروردگار عالمیان و قضاوت خالصانه و محجوبانه بندگانش که باید مورد خدمت و حرمت انسانی قرار میگرفتند ،صفارایــی
نکرده باشم .و بدون تردید اگر همه ما منحیث (روشنفکران) ،و تحصیلکردههای رسالتمند ،متعهد ،و وافی به ارمانهای
واالی انسانی نقش اخالقی و عقیدتی مان را مطابق شرایط زمان ومکان ،به مثابه فرزند زمان ،به مفهوم مدرن و مثبت ان ،در
قبال مسایل موجود در میان ملت و مردم مان به بازی مثبت نگیریم ،و همیشه از شیوههای محافظهکاری ،تسلیمطلبی،
شخصیتشکنی ،از خودبیگانگی ،دیگرپرستی ،دنبالهروی ،خردستیزی ،راکب بر مرکب تخیالت ،احساسات ،هیجان ،خود-
بینی ،خود بزرگمنشی ،کهالت ،دشمنی با حقیقت و ،واقعیتها و شرایط عینی و ذهنی جامعه ،و بیتفاوت در برابر تعیین
سرنوشت خود و مردم خویش ،کار بگیریم ،باور داشته باشیم که نه هم خدا ،نه رسول ،نه امام و نه هم پیر ناصرخسرو ،که
همه ما را بسوی دبیرستان خردگرایــی و جهلستیزی دعوت مینماید ،کمک و یاری نخواهند رساند ،زیرا هر قومی و هر مردمی
اگر در تعیین سرنوشت خویش ،اقدام نه نمایند ،از کاروان ترقی ،تعالی ،انکشاف و رشد ،عقب خواهند ماند ،و ان رسالتی را
که افریدگار کافه بشریت برای همه ما جهت حفظ و حراست این کائنات زیبا و قابل پژوهش و تفحص بدوش گذاشته است،
انجام نداده ایم ،و مادامی که این دنیا را ترک گوییم ،باز گشت مجدد جهت بهبود و اصالح ان همه کارزار و کارکردهای زندگی
گذشته مان ،دیگر هرگز میسر نخواهد شد ،و بخاطر ان هدف مشخصی که باید زندگی را بسر میرساندیم ،نیز بر اورده شده
نتوانسته است .انچه را که مینویسم ،شاید واقعیت زندگی نباشد ،اما واقعیت و عینیت زمانی است که اکنون در ان زندگی
بسر میبریم ،لذا میبایست از فرایند دگرگونیهای ژرف دنیای عرب ،شاخ افریقا ،اسیای جنوبی ،اسیای مرکزی ،فروپاشی
اتحاد شوروی سابق ،و سرازیر شدن انسانهای کشورهای غربی به خیابانها ،و انشاهللا در اینده های نه چندان دور ،در کشور
عزیز ما افغانستان ،که هنوز نباید قضاوت مثبت فوری و مطلق را در همه این زمینهها انجام داد ،درسی اقتباس کنیم تا ما ها
در محدودههای محیط کوچک خویش توسط مردم مستضعف و درد دیده مان ،که دیگر از سیاست و سیاست بازیهای بی-
حاصل ،دروغین ،فریب دهنده ،تباه کن ،ویرانگر ،وخالی از تعهدات عقالنی و جمعگرایانه ،در برابر انسان و انسانساالری،
به گونه کامل و نهایــی خسته شده اند ،از بستر زندگی قومی و اجتماعی ،بیرون رانده نشده باشیم .من هیچگونه تردیدی ندارم
که این همه حرفها ،در پرده های ضخیم قوه استماع برخی از افراد ،نه تنها اینکه قابلیت نفوذ را ندارند ،بلکه بیهوده ،خالف
سلیقه زندگی روزمره بعضیها ،به پذیرش گرفته میشوند ،اما من عقیده دارم و باورم این است که روزی این حرفها ،به مثابه
حقایق زندگی امروزی ما ،یا ب ه محاکمه کشانیده خواهند شد ،و یا هم جز بینش دقیق و درستتر ما در راستای اینده سازی،
تبدیل خواهند شد ،و ان زمانی خواهد بود که نه نگارنده وجود داشته باشد و نه هم برخی از خوانندهها ،ولی نسل بالنده و
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ایندهساز وابسته به ما ،حضور عقالنی و با بصیرت خواهند داشت ،و هر کدام ما را در غیابت فزیکی و حضور معنوی ،در
ترازوی عدل مردمی قرار خواهند داد ،و به داوری خواهند نشست .زیرا قول معروف است که گـفته اند :مؤذن به هر سطح و
سویه ای که باشد ،وظیفهاش فرا خوانی انسانها بسوی نیایش و عبادت است ،و اینکه چه کسانی به دعا و نیایش حاضر می-
شوند ،این دیگر وابسته به سطح تشنگان زندگی معنوی و عرفانی است .و یا هم فرموده اند که :فرس را میتوان الی کنار دریا
برد ،و لی نمیتوان جهت نوشیدن اب حیات و زالل ،مجبورش ساخت .من نمیخواهم انگیزه این نوشتارم را به خوانندههای
عزیز ،به افشاگری نشینم  ،و لی امید دارم که محتوا و سیاق بعدی نگارشم ،زمینه تفکر و تعمق مجدد را برای همه دوستان و
عزیزان ،به ویژه انهایــی که نتوانستند ،نخواستند ،و یا هنوز هم نمیخواهند ،افکار و اندیشههای شان را باز سازی کنند ،و
مطابق شرایط زمان و مکان بدون اینکه در کدام دبیرستان سیاسی -اجتماعی قرار داشتند ،و یا همین اکنون هم قرار داشته
باشند ،که هیچکدام شان دارای حقانیت مطلق نبودند و لی دارای حقیقت نسبی بودند ،از امکانات خودی ،نهادها ،مؤسسات
و سایر منابع قابل دسترس بخاطر شکوفایــی زندگی امروزی و اینده مردم شان ،استفاده مؤثر و قابل ستایش خواهند نمود.
اکنون بر میگردم به مطلب دیگری ،و ان یاداوری از مراحل اغازین بنیانگذاری ادارات جماعتی و امامت در افغانستان در
سالهای دوهزار ،و به گونه اخص٢٠٣٣م،که هنوز منحیث پناهگزین در کشور همسایه دست ناسایه خویش ،پاکستان قرار
داشتیم .دوستان شاید به یاد داشته باشند که تصور ایجاد نظم نوین مؤسساتی ،در نظام عقیدتی اسماعیلیان بدخشان
افغانستان بر میگردد به زمانه امامت حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه ،که نماینده خویش را در سالهای ١٩٢٣-١٩٢۵م،.به
نام مشنری پیر سبزعلی ،به بدخشانات و سرزمین پا میر دو کنار دریای امو فرستاد تا جماعت را به شیوه نوینی که امام در
نظرداشت ،رهنمایــی کند و بسا از مسایلی که باعث عدم اگاهی دقیق جماعت از تاریخ ،فرهنگ و روابط معنوی شان ،با وصف
استفاده از مکـتب عقالنی پیر ناصرخسرو میگردید ،باید اگاه شوند و زندگی شان را مطابق هدایت جدید ،با تاثیرپذیری کمتر از
شیوههای ّ
سنتی پیری و مریدی ،به پیش ببرند که با تاسف فروان شیوه تبلیغ نادرست و تا حدودی فتراقجویانه مشنری سبز
علی ،نتوانست پیام امام را انگونه که باید انتقال داده می شد ،به ناکامی مواجه شد ،و بعد از برگشت موصوف کارها دوباره به
همان گونهای که جریان داشتند ،دوباره به حیات خویش ادامه میدادند .مزید بر ان ،در زمان امامت شاه کریم ،در سال
 ١٣٤٣خورشیدی ،فرمانی از دربار امام به جماعت بدخشان فرستاده شده بود که توسط مرحوم معلم گلدسته شاه خان ،به
سمع جماعت رسانیده شد و مادامی که میخواستند رهسپار منطقه روشانات شوند ،در نتیجه سرازیر شدن برفکوچ جان شان
را از دست دادند .روح شان شاد باد ،و خدمت شان به درگاه خداوند تبارک و تعالی ،منظور و محشور گردد .بعد ان زمان باز
هم مخالفت برخی ها که تشویش داشتند که حاکمیت و منافع فردی و خانوادگی شان را از دست خواهند داد ،در مخالفت با
هدایت و فرمان امام قرار گرفتند .در ا واخر سال  2000م .و اوایل سا2002م ،مبنی بر هدایت امام ،هیات چهار نفری ،که سه
تن انها را اعضای جماعت افغان و یک تن وابسته به جماعت اسیای جنوبی ،به شهر کراچی فرستاده شدند تا از انجا به مناطق
مختلف افغانستان با در نظرداشت امکانات سفر نموده و ذهنیت جماعتها را مورد مطالعه قرار داده و محصول کارکرد ها و
پژوهش شان را در زمینه به حضور امام  ،بفرستند تا فیصله نهایــی را جهت ایجاد ادارات جماعتی در داخل افغانستان صادر
نمایند .من ،منحیث مسئول جماعت اسیای میانه با هیات همکاری عملی را اغاز نمودیم و در معرفی اشخاص و افراد واجد
شرایط ،با در نظرداشت سوابق خدمت معنوی شان برای جماعت بدخشان و دربار امام ،و فارغ از هر گونه جهتگیریهای
خالف منافع مردم و جماعت ،به ایشان معرفی نمودیم و بدون تردید در شهر کراچی نیز با همه افراد شایسته و واجد شرایط
همواره گـفتمانها صورت میگرفت ،اما باید گـفت که فرایند کاری هیات بخاطر نداشت تجربه کافی از زندگی جماعت افغان ،و
به خصوص مناطق فالت پامیر بدخشان افغانستان و به ویژه شغنان ،اشکاشم ،واخان و زیباک ،تعییناتی که صورت گرفت،
مطابق سلیقه و ذائـقه هیات افغانی و مداخله بی جای برخی از افراد کارمند ادارات منطقه پامیر و شغنان تاجیکستان وابسته به
حلقات معین بیرونی دردسرهایــی را ایجاد نمودند که برای دوستان ً
کامال واضح است و اینگونه حرکات دیده و دانسته صورت
گرفته بود .قابل تذکر است که از ولسوالی های سرحدی بدخشان در ترکیب هیات کسی حضور نداشت به علت اینکه ً
اوال از
اعضای جماعت بدخشان مقیم کانادا کمترین افرادی با ادارات امامت ارتباط داشتند ،و اقای شاه عصمتهللا حبیبی که از
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پیرزادههای اشکاشم است و در شهر مونتریال کانادا زندگی بسر میبرند و روابط شان هم با ادارات امامت کانادا خوب بود،
مگر هیات یاد شده با ایشان در گـفتمان خوبی قرار نداشتند و میل نداشتند تا ایشان نیز با انها همکار باشند .در ضمن کسانی
که در پاکستان قرار داشتیم ،به شمول شخص من ،قاضی قوت نیرو ،علی شاه صبار ،داکـتر خوش نظر پامیرزاد ،مذهب شاه
ظهوری ،نیز مورد پسند هیات قرار نگرفتیم و خودسرانه هر انچه که دیگران برای شان میگـفتند ،مطابق ان پیش رفتند ،که تا
حدی نارضایتیها ایجاد گردیدند .حتی برخیها تالش ورزیدند تا ان ناهمگونی هایــی که در میان جماعت مرکزی وجود داشت،
باید در میان جماعت بدخشان همافریده میشد ،تا دستاوردی باشد برای برخی که سالها منتظر ان بودند و بدون تردید از
موجودیت برخی شغنانی ها هم به نفع خود ،استفاده میکرده بودند .بطور مثال وقتی که در سال ٢٠٠٣م ،هنگام تشریف
اوری امام به کابل جهت افتتاح ادارات جماعتی و دیدار با رهبری ً
جدیدا توظیف شده ،به کابل فرستاده شده بودم و بعد از ختم
وظیفه با برخی از دوستان گرد هم امدیم تا چگونه باید بتوانیم با جماعت کار کنیم ،محتوای نشست ما که دارای هیچگونه
اجندای شخصی و فردی و دستهای نبود ،برای روز فردا به ذهنیت رهبری جماعت مرکزی رسانیده شد ،و بدخشانیها را به
اصطالح خود شان به تفرقهاندازی متهم نمودند که این محصول فکر دوستان ناعاقبتاندیش ما بود .ذکر این واژهها بخاطر ان
است که زمانی در میان شغنانیهای ما در زمینه به نحوه دیگری زمزمه صورت میگرفت ،لذا الزم است ،برای اینده اندیشان
واضح گردد .با انهم کادرهای زیادی از طریق کراچی به افغانستان فرستاده شدند و در ادارات وظیفه گرفتند و لی کمترین شان
الی مدت زمان معین باقی ماندند که نمیخواهم در این مورد ابراز نظر کنم ،به دوش انها واگذار میکنیم .اکنون ادارات
جماعتی و ادارات امامت در افغانستان دارای کارکردهای زیادی هستند که میتوان در زمینه از ساختار جماعتخانهها ،و سایر
نهادهای اموزشی ،صحی و تعلیمی در اکـثر مناطق افغانستان ،به ویژه در چندین منطقه پلخمری ،دوشی ،بامیان ،شهر
کابل ،بهسود ،اشکاشم ،ناحیه قرغه ،و در اینده در شغنان یاداور شد .نخستین عبادتخانه و خانه جماعت ولسوالی
اشکاشم نیز در در نتیجه زحمات مردم و همکاری و یاری مادی و معنوی ادارات امامت و جماعتی به ساختار گرفته شده بود و
به تاریخ ١۵ماه می سال ٢٠٠٨م،.با اشتراک همه اعضای جماعت ،کارمندان ادارات امامت ،و هیات رهبری ادارات دولتی ،
به شمول ولسوال اشکاشم ،به بهرهبرداری سپرده شد .ساختار این جماعتخانه به گونهای صورت گرفته و طرح و دیزاین شده
است که زیبایــی خاصی را بسوی دریای امو که سرحد میان افغانستان و همسایه دوست و نیک مان پامیر تاجیکستان ،که در
مجاورتش قرار دارد ،درا ذهان وا فکار انسانها ،و نیایشگران اندیار میافریند .این ساختار با وصف انکه جای عبادت و نیایش
است ،موجودیت ادارات محلی جماعتی وابسته به ادارات واالحضرت اقاخان نیز ،از ضمایم این ساختار به شمار میروند.این
تصویر ساختمان جماعتخانه حسن صباح است که اکـثر خوانندههای محترم با ان اشنایــی دارند و حتی زمانی که شهر کابل در
اتش اختالفات ذاتالبینی و درگیریهای نیروهای مسلح جهادی می سوخت ،اکـثر دوستان شغنانی در ان جا پناهنده شدند و
برای چند صباحی زندگی ارام شان را سپری نمودند .حتی قرار بود که زمین اطراف ان نیز برای مردم شغنان که در شهر کابل به
سر میبردند ،به ویژه انهایــی که در کندک چهارم وزارت خارجه توظیف شده بودند ،توزیع گردد ،و از وابستگان اصلی
جماعتخانه نیز ابراز نظر مثبت در زمینه توزیع ان صورت گرفته بود ،مگر در فرجام بجایــی نرسید زیرا ،عالقهمندان و
مشترکین اینده ان نیز به تفاهم نرسیدند و هم نخواستند به تفاهم برسند .نمای ساختاری جماعتخانه قرغه نیز که در این اواخر
به ساختار گرفته شده و پالن کاری ان در سال٢٠٠٠م،طرح ودیزان شده بود به بهرهبرداری قرار گرفت .از نقطه نظر موقعیت و
محل قرغه شاید الزم نباشد توضیحات بیشتر داده شود ،زیرا همه خوانندههای محترم اشنایــی کامل دارند .صرف یک نقطه را
باید ذکر کرد این است که برای مدت مدیدی جماعت منطقه قرغه از این نعمت برخوردار نه بودند و تنها به روزهای جمعه و یا
ً
بعضا باری در ماه ،میتوانستند به سایر جماعتخانههای شهر کابل ،به ویژه جماعتخانه نخستین ،جماعتخانه عمومی و
ً
بعضا هم جماعتخانه حسن صباح ،بروند تا طاعت و عبادت خود را انجام دهند ،که امروز این نقیصه رفع گردیده است .عمر
سنت رضا کاری در تاریخ و ّ
وسن و سال ّ
سنت طریقه و عقیده ما ،به اندازه تاریخ عقیده و باور ما طوالنی است که همواره
کارهای علمی ،اجتماعی ،و زمانی را به سر رسانده اند که افتخار تاریخ و جماعت ما در فراز و فرود تاریخ بوده است ،که
بزرگـترین نمونه ان را میتوان در کارکردهای داعیانّ ،
حجت ان ،معلمان ،ماذونان و مستجبان جماعت ،به ویژه پیر بزرگ
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ناصرخسرو ،و ّ
سیدنا حسن صباح ،به جستجو نشست .امام زمان در یکی از هدایات خویش فرموده اند" :من از کارعالی و بی-
نظیری که داوطلبان ما انجام داده اند .این مالقات را سازمان دهی کنند بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و سپاسگزارم .به تمام
کسانی که در امکان پذیر ساختن این مالقات کمک کرده اند ،گرمترین و محبتامیزترین دعاهای خیر مهرامیز خود را برای یک
یک شما میدهم".
جماعتی که در ناحیه قرغه زندگی میکنند ،در سالهای هشتاد به اسکان اغاز نمودند و دشواری های زیادی متقبل شده بودند.
این جماعت از والیات وعالیق ناهمگون افغانستان مانند سایر جماعتی که در زمان حاکمیت ظاهر شاه و داؤود خان به مناطق
تایمنی ،خیرخانه ،وزیراباد ،و شهر نو امده اند ،جماعت قرغه نیز ،به این ناحیه امده و جابجا شده اند .در مدت زمان چند
سال به تعداد زیاد جماعتخانهها در مناطق مختلف کشور به ساختار گرفته شده اند که در حقیقت ّ
معرف هویت عقیدتی و
تاریخ فرهنگ عقیدتی جماعت اسماعیلی در افغانستان بوده وهم محل نیایش و طاعت و عبادت انها را تشکیل دهنده است.
نقطه دیگری را که باید تذکر داد این است که این مراکز نه تنها اینکه مکان عبادت و نیایش خواهند بود ،بلکه مراکز گرایش
جمعی ،تعددگرایــی ،همدیگرفهمی ،ادای احترام و اکرام به مقام واالی انسان ،تاریخ و فرهنگ سایر باورمندانی که در کشور
عزیز ما افغانستان ،حیات بسر میبرند .بدون تردید ایجاد این چنین مراکز برای جوانان جماعت دارای ارزش بنیادی در زمینه-
های تندرستی جسمانی و روانی ،و از سویــی هم در استحکام روابط شان با جوانان دیگری که در محیط پیرامون شان حیات
بسر میبرند ،میباشد .مجمع تسهیالت ورزشی یادشده فرهنگ درستی را در میان جوانان و نوجوانان میافریند ،و انها را از
گرفتاریهای ناهمگونه ناسالم ،نیز بسوی نجات میبرد .روحیه همکاریو همدیگرفهمی را میان انها به وجود میورد ،و در معرفی
هویت فرهنگی و اجتماعی شان نیز نقش بارزی را بازی خواهد کرد .پرسش اساسی این است که :طرح ،دیزاین و ایجاد این چنین
مراکز و اماکن مقدس بر اساس هدایت امام جهت افرینش سهولت برای جماعت افغانستان ،صورت میگیرد ،که باید در
برگیرنده تمام مناطق افغانستان باشد ک ه تا حدودی در حال تحقق و تطبیق نیز قرار دارند ،و عمده از همه این است که ساختار
این همه مراکز و اماکن عبادت و نیایش بدون سر و صدا ،در عدم اعتصاب و پر خاشگری ،بروز اختالفات مردمان محل،
دخالت افراد استفادهجو ،مغرض ،تفرقـهانـداز و حاکمباش ،صورت گرفت و در ایندهها هم صورت خواهد گرفت .ادارات و
نهادهای امامت ،جماعت را در زمینه به تشویق مینشینند و یاری شان میرسانند تا کاری را به پیش ببرند و اینده سازی را
شعارخود سازند ،و نه باید به دوران سدههای  ١٧و ١٨برگردیم ،که در ان زمانهها ،وقتی که حاکمیتهای منچوری که در
جمهوری مردمی چین امروز بر سر قدرت بودند و میل داشتند که خطوط قطار اهن را به ساختار بگیرند تا مردمان از دشواریها
نجات یابند ،برخیها دست به اعتصاب زدند و استدالل میکردند که این خطوط قطار اهن اگر به ساختار گرفته شوند ،شیطان
و یا ابلیس در زیر انها جا بجا خواهد شد ،و مردم محیط و منطق را از راه راست و مستقیم ،به بیراهه خواهد کشانید و درد سر
را ایجاد خواهد کرد .که مثال زنده ان را همین اکنون در ولسوالی شغنان در راستای ساختار جماعت عمومی که قرار است
بخاطر انجام خدمتگزاری به عقیده مردم معتقد صورت گیرد ،مشاهده کرده میتوانیم که با تاسف بار مجدد و حتی بار ثالث
سرنوشت خود را بدست دیگران میسپاریم ،و بخاطرغرور بیجا ،تکبر ،عدم پذیرش روحیه انکسار و شکستهنفسی ،از نعمتی
که در اختیار ما قرار میگیرد ،ابا میورزیم و بعدها دیگران را به باد مالمتی میسپاریم و شاید هم بگوییم که خداوند خود نمی-
خواهد برای ما چیزی را عنایت کند ،در صورتی که دیگران می خواهند و لی شاید ما هستیم که نمیخواهیم .جهت وضوح بیشتر
مطلب میخواهم یک قصه خیلی ها وطنی را پیشکش نمایم :در زمانههای دور دو تن برادران با هم زندگی میکردند که یکی غنی
و دیگری فقیر بود .فقیر همواره میگـفت که چرا خداوند به شما همه نعمتهایش را ارزانی فرموده ولی برای من هیچ چیزی را الزم
نمیبیند .برادرغنی گـفت خداوند روزی را برای همگان عنایت فرموده است و این خود انسان است که روزیاش را قطع مینماید.
برادر غنی فقیر را گـفت که فردا باید بروی و از پل پیشروی خانه باید بگذری و خداوند روزیات را خواهد داد .فقیر برای فردا خود
را اماده ساخت و مادامی که از پل میگذشت با خود اندیشید که باید با چشمان سر بسته عبور کند تا لیاقت و مهارتاش را به
سنجش گیرد .با این عمل خویش نعمتی را که در وسط پل برایش تهیه و تدارک دیده شده بود از دست داد .لذا ما نباید این
چنین کاری بکنیم .کسانی که در فرایند انتخاباتی در شغنان بر خالف همدیگر کارکرد سیاسی و گروهی داشتند ،تا برنده شوند
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که هیچ کدام شان هم برنده نشدند ،حق ّ
مسلم خود را به دیگران واگذار کردند ،در ساختار نه تنها جماعتخانه ،بلکه
جماعتخانهها ،مراکز ورزشی ،صحی ،سرکها ،و غیره نباید به سطح دهکدهها ،و دستههای چند نفری تقسیم شویم و حق
ّ
مسلمی که امام یا نظام دولتی برای ما در نظر گرفته است در نتیجه اتحاد نامقدس ،از دست بدهیم .این واژهها برای انهایــی که
منافع شان در خطر است ،و یا شخصیت اجتماعی و سیاسی شان دیگر از ان اثرات معینای که باید برخوردار میبود اکنون
نیست ،قابل پذیرش نیستند ،اما بدون تردید اگر با شیوه عقالنی و ازدیدگاه منافع مردم و جماعت به اندیشیم ،یک وقتی پذیرا
خواهند شد.
اکنون در شهر کابل عده زیادی ازاسماعیلیان استان شغنان زندگی بسر میبرند که تعداد زیاد شان هم روشنفکران ،تحصیل-
کردهها ،افراد با نفوذ ،صاحب صالحیت ،مقام و تاثیرات خوب هستند که از زمان تشکیل ادارات در افغانستان ،هم حضور
فزیکی دارند ،و هم معنوی .در نواحی مختلف شهر کابل زندگی میکنند ،عبادتگاه ندارند ،به سایر مراکز عبادتگاه یا بهتر
گـفته شود ،جماعتخانهها هم نمیروند ،و از پیشنهاد ساختار چنین مراکز و اماکن مقدسه نیز ،یا هراس دارند و یا هنوز ً
ذهنا
اماده نشده اند ،زیرا وقت شان در فرایند غیبتگویــی از همدیگر ،پشتسرگویــی ،فرستادن عرایض و شکایتنامههای خود-
شکنانه به مقامات باالیــی دولتی و حکومتی ،تلف می شود .مرا معذور دارید اگر کمی زشتتر گـفته باشم ،ولی سوگند یاد کرده
ام به ان تقدساتی که نزد خود دارم ،در گذشته هم محافظهکار نبودم و اکنون هم هرگز الی ختم حیات به محافظهکاری دست
نخواهم زد ،ولو دوستان و همشهریان ازرده هم شوند ،باکی ندارد ولی وجدان ،احساس و خرد انسانیام در برابر داور کل ،و
به ویژه داوری مردم که شدیدترین داوری است ،خجلتزده و ناراحت نباشد .شاید برخیها ادعا کنند که شماهایــی که دور از
وطن این ادعاها را میکنید ،چون نزدیک نیستید و از اوضاع و احوال دقیق اگاه نیستید ،لذا چنین شکرریزی میکنید .نه تنها
من بلکه همه انهایــی که بهتر از من هستند و سنگ همکاری و خدمتگزاری را به سینه میزنند هراس دارند که سرنوشت انها نیز
با سرنوشت ،شخصیتهای صادق کاندید شده ناکام ،و اخرین ولسوالی شغنانی تبار ،که توسط قهرمانی شماها از وظیفه
سبک دوش شد ،و بدون تردید ولسوال اینده شما هر کاری که کند ،هیچ کدام ما و شما ،از صغیر گرفته الی کبیر ،از فقیرالی
غنی ،از اقسقال الی ارباب ،از پیر الی خلیفه ،از سیاسی الی روحانی ،هر گز پکولش را کج نخواهیم گـفت ،بلکه در درست
ساختنش و راست نمودن ان نیز همکاری خواهیم کرد.
اکنون باید هر کدام ما در فکر اینده امادهسازی فرزندان اینده وطن شویم و یا هنوز هم در شیرازه (اخالقیات) ،افریده شده
کنونی به زندگی چندروزه خود ادامه دهیم و مانند نبات خشک شویم و هیچگونه اثری از ما باقی نماند .دوستان خوب به یاد
دارند که زمانی معارف و شخصیتهای خوب شغنان از شهرت بسزایــی برخوردار بودند ،و این معلمین شغنان بودند که در
سراسر والیت بدخشان صادقانه به تعلیم و تدریس فرزندان مردم بدخشان میپرداختند .ان محالت دیگر دارند بسوی پیشرفت
میروند ،همه تمایز قبلی دیگر در میان شان وجود ندارند ،و لی ما هنوز در برگه اول باب کـتاب زندگی اجتماعی ،فرهنگی،
عقیدتی و سیاسی خود هستیم .بیائید از این منطق استفاده کنیم که فرموده شده است:
تا شدم از کار واقف ،وقت کار از دست رفت
تا به فکر خود فتادم ،روزگار از دست رفت
(صائب)
مکیهای مناطق مرکزی افغانستان در زمان زمامداران و حاکمان زمان  :بعد از مرگ نابهنگام سید فریدون خان ،سید تیمور
شاه فردی را به مرکز بخارا فرستاد و از انجا خبر مرگ سید فریدون را به مقام حضرت سلطان ّ
محمد شاه اقاخان سوم گزارش داد.
سلطان ّ
محمد شاه بعد از پیام تسلیت و دعا به روح ان مرحوم ،مسئولیت رهبری اسماعیلیان افغانستان را به سید تیمورشاه
خان فرمان داد .اغاز وظـیفه سید تیمورشاه در کوالب مصادف بود با انتقال سلطنت از امیر عبدالرحمن خان تا اینکه عریضهای
به دربار امیر حبیبهللا فرزند امیرعبدالرحمن خان که ان زمان امیر افغانستان بود ،فرستاد تا به او اجازه دهد که دوباره به
وطن اصلیاش افغانستان بر گردد .امیرحبیبهللا این خواهش را پذیرفت؛ سید تیمورشاه خان با اعضای خانواده ومریدان
فراریاش از دریای اموگذشت؛ چند روز در ینگی قلعه (جنگی قلعه) رستاق و مدتی در بهارک تالقان ،چوغه خاناباد ،شوراب و
خواجه لقمان درتخار دوران مهاجرت را سپری کردند  .تا اینکه بعد از یکسال از جانب امیر ،فرمان رسید که سید تیمور خان
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باید در پایتخت افغانستان در کابل زندگی را اختیار نماید .بنا به فرمان امیر ،فامیل سید تیمورشاه خان را از راه غوری ،نیک
پـی ،غوربند و پروان به کابل اوردند و در محلی به نام "هندوگذر" اجازۀ اقامت دادند .با اگاهی از بازگشت سید تیمور خان به
وطن ،پیروان اسماعیلیه جوقه ،جوقه با اوردن وجوهات و سهم امام ،به رفتوامد و دیدار با او پرداختند و مدت دوس ال
زندگی بدین منوال سپری شد .تا اینکه به فرمان امیر ،سید تیمور خان را با نزدیکانش به قندهار تبعید نمودند .این سفر تبعیدی
از طریق کابل ،غزنی ،کالت به قندهار در مدت بیستوسه روز طی شد و در مدت دو سال دیگر سید تیمورخان با فامیل و
هواداران خود در شهر قندهار در تبعید به سر بردند؛ درهمان مدت بازهم مریدان و پیروان اسماعیلیۀ افغانستان ،خود را به
قندهار میرسانیدند و وجوهات و سهم امام را به او میدادند؛ در ان زمان سلطان ّ
محمد شاه در هند برتانوی ،عالوه از مقام
رهبری اسماعیلیان نزاری ،به حیث امام زمان و یکی از مؤسسان درحزب مسلم لیگ بود .به اشارۀ او ،دولت کابل ،فرمان
تبعید را لغو و فامیل سید تیمور شاه را دوباره به کابل دعوت نمود .درین سفر بازگشت ،معززان قندهار به نامهای صوفی ّ
محمد
جان پسر نایبالحکومۀ قندهار ،جنرال میرزا ،سید قاسم خان شاعر و عدهیــی از سران قوم پشتون های قندهار با اعزاز و اکرام
از سید تیمور شاه پذیرایــی کردند و انها را از قندهار به جانب کابل خدا حافظ گـفتند .سفر بازگشت سید تیمورشاه از قندهار به
کالت ،مقر ،غزنی الی کابل چهارده روز را در برگرفت؛ تا در برچی کابل رحل اقا مت گزیدند؛ به انتظار اینکه ،چه زمانی فرمان
پادشاه دربارة اجازۀ اقامت شان صادر شود .بعد از مدتی ،فرمانی به واسطه ّ
محمد حسین خان مستوفی "کوهدامنی" برای شان
میرسد که باید به محلی به نام سیدخیل در جبلالسراج فعلی والیت پروان در قلعۀ خود همین مستوفی محل ،بودوباش
اختیار نمایند .در مدت سه سال زندگی درجبلالسراج ،تمام مصارف نقد و جنس از خزانۀ دولت به فامیل سید تیمورشاه می-
رسید و اسماعیلیان پروان و دیـگران نیز سهم امام خود را به او میاوردند .بعد از سپری شدن سه سالّ ،
محمد حسین خان
مستوفی سید تیمورخان را با برادر خوردش سید نادر شاه کیانی به دربار نصرهللا خان به مضور معرفی نمودن می اورد .سردار
نصرهللا خان با انها رفتار دوستانه میکند و برای ّ
محمد حسین خان مستوفی ،میگوید که برای سید تیمورشاه خان و اعضای
فامیل شان معاش کافی مقرر شود؛ تا انها با ارامش اقتصادی و رفاه ،زندگی کنند .بعد ازان به اشارۀ ّ
محمد حسین خان
مستوفی ،از جبل السراج به "استرغچ" پروان انتقال داده شده و همان معاش قبلیاش به او پرداخته میشود .بعد از نه ماه
زندگی در "استرغچ" ،حادثهای بزرگ به وقوع میپیوندد که عبارت از قتل امیر حبیبهللا خان در"کله گوش" لغمان هنگام
شکاراست .بعد از ان حادثه ،امیر امانهللا خان برتخت سلطنت مینشیند و امیر افغانستان میشود .دوران ده سالۀ امارت
امانهللا خان از دوره های درخشان و اغاز ازادیهای نسبی در افغانستان است .امانهللا خان کارهای بزرگی را انجام داد که از
ان جمله به دستاوردن استقالل افغانستان درسال  ١٩١٩میالدی از دولت هند برتانوی و شناسایــی افغانستان به حیث یک
مملکت ازاد در جهان انروز بود و یکی هم لغو فرمانهای دوران امیر عبدالرحمن خان پدر کالن و امیر حبیبهللا خان پدرش را
درحصه تبعیدشوندگان افغانستان که ً
عمال تحت اجراات قرار داد .در اثر فرمان امیر امانهللا درجمله بسیاری از تبعید شدگان
سیاسی ،سید تیمور شاه خان هم که در انوقت در "ده مراد خان" چهاردهی کابل زندگی داشت ،خود را توسط میرزا محمود
نام ،وزیر مالیه وقت به حضور امان هللا خان رسانید و از او به خاطر استرداد ملک و زمین و دارایــی خود طلب بخشش کرد.
امیر امانهللا خان که یکی از شخصیتهای ملی و سیاسی عصر خود بود ،با سید تیمورشاه خان با حسن سلوک رفتار میکند و
میگوید که" :برادر خورد شما سید نادرشاه کیانی باید در کابل باشد و شما با اهل و عیال خود به ّدرة کیان که ملک و جای
اجدادی شما است بروید ".بعد از ان او از طریق کو تل "اونی" حصه دوم بهسود جانب سیاه سنگ رفته و پس از عبور از کوتل
حاجیگگ از طریق ّدرة شکاری بامیان در مدت یکهفته به درۀ کیان میرسد و به امورعادی زندگی مصروف میگردد؛ تا اینکه در
اثر مرض مزمن که از سالها دامنگیرش بود ،در ّدرة کیان وفات میکند .با ظهور امانهللا خان در صحنه سیاسی افغانستان،
هنوز هم از خوانین و سران قبایل گروگانها در پایتخت وجود داشت؛ زیرا با وصف لغو امر تبعید سیاسی ،بازهم عدم اطمینان
کلی از نفوذ سران قبایل و رهبران مذ هبی و سیاسی که با عث درد سر شود وجود داشتً .
بناء از هر فامیل بانفوذ ،یک و یا چند
نفر از نزدیکان انها به حیث مهمان با معاش در مرکز کابل نگهداری میشدند که یکی هم "سید نادرشاه کیانی" برادر سید تیمور
شاه رهبر اسماعیلیان افغانستان بود .زمانیکه سید فریدون شاه در سال ١٢٨٧هجری شمسی وفات کرد وبه جایش سید تیمور
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شاه از جانب سلطان ّ
محمد شاه به حیث رهبر اسماعیلیان در افغانستان مقررشد ،سید نادرشاه کیانی یازده ساله بود؛ او در
تمام دوران تبعید او ً
عمال مزة تلخ یتیمی را چشیده و رنج اواره گی و تبعید سیاسی را دیده بود .زمانیکه سید تیمور خان به امر
دولت امانهللا خان به ّدره کیان رفت ،سید نادرشاه که به سن بلوغ رسیده بود ،در کابل طور گروگان زندگی می کرد .او دو
سال دور از فامیل در کابل زندگی کرد .تصادف نیک کارش را میکند؛ سید نادرشاه با دختر"نوروز خان شغنانی" نامزد میشود
و با او ازدواج میکند .نوروز خان از جمله مشاهیر سیاسی انزمان بوده و یکی از دختران او در قید نکاح امیر حبیبهللا خان نیز
بوده است؛ با نسبت خویشی با سید نادرشاه کیانی ،خانم امیر حبیبهللا خان کمک میکند که او حقوق گروگان بودن را از
جانب امیر امانهللا ماهانه سه هزار کابلی تنخواه اعزازی خود به دست ارد .بعد از دو سال ،معاش اعزازی خوانین با تقرر
شخصی به نام "میرهاشم" به حیث وزیر مالیه دوره امانهللا خان قطع میگردد .سید نادر شاه کیانی باقطع معاش اعزازی ،از
مقامات دولت امیر امانهللا تقاضای رفتن به درۀ کیان را نموده ،بعد از دریافت اجازه ،به سواری اسپ از کابل عازم ّدره
"کیان" می شود .سفر او از کابل به چاریکار ،چهارده غوربند ،زیر کوتل شیبر ،درغان ،جوزار ،غندک ،دواب ،تاله و برفک
"بازمحمد خان وکیل"" ،میرزاعلی منکباشی"" ،فیض ّ
ّ
محمد بیک
است .هنگامیکه اوبه کوتل خاکی میرسد ،مردم شیخعلی با
میرهزاره" با سواران بزکش نیک پـی جهت خوشی مسابقه بزکشی میکنند و به افتخار او فیرهای شادیانۀ هوایــی را به راه می-
اندازند؛ زمانیکه او به شترجنگل میرسد ،با ذبح کردن گاوی از جانب "میرهزاره" در قدم او ،شب مهمان فیض ّ
محمد بیک
میشود .به استقبال او باشندگان ّدرة کیان با پسران سید تیمورشاه خان و داود خان همشیرهزاده اش همراه با غالم حسین بیگ
نمایندۀ مردم نیکپـی میایند و فردای انروز عازم درۀ کیان میشوند .مریدان او در مسیر راه تاله و برفک ودرۀ کیان چندین گاو را
ذبح میکنند؛ تا اینکه به درۀ کیان میرسند .انزمانی است که سید تیمورشاه در اثر مریضی که عاید حالش بوده فوت کرده است.
با فوت سید تیمور شاه وظیفۀ رهبری مذهبی به امر امام زمان از هندوستان به نام سید نادرشاه میرسد و ً
عمال او به حیث رهبر
مذهبی اسماعیلیان افغانستان اغاز به کار میکند و ازسال  ١٣٠۴خورشیدی به بعد در نظم و رفاه و سازماندهی اسماعیلیان،
دست به کار میشود .دوران رهبری مذهبی او مصادف به عصر امیر امانهللا خان ،امیر حبیبهللا کلکانی و پادشاهی نادرخان و
دوران سلطنت چهل سالۀ ّ
محمد ظاهر شاه است .او با سیستمهای خودکامه و حکام ناشایـسته در حمایه و رفاهیت پیروان خود
و با سهمگیری در امنیت و استقالل همیشه از وحدت ملی و صلح و اسایش هموطنان خود جانبداری میکرده است .او شخصی
عارف و دوراندیش بود و در اثرکوششها و خواست او یگانگی میان هواداران اسماعیلیه و دیگرمذاهب و ملیتها باال گرفته و به
تدریج پایگاه جامعۀ اسماعیلیان افغانستان بیش از گذشتهها مستحکم گردید .رهبری سید نادرشاه کیانی باعث شد که جامعۀ
اسماعیلیان افغانستان جایگاه شایسته یــی در کنار سایر مذاهب به دست ارند و از انزوا و گوشهگیری و تقیههای غیرضروری
رهایــی یابند .او در مقابل خرافات مذهبی ازنگاه عقاید ناب اسالمی به پاخاست و از اجدادپرستی و شمعسوزیها و بوسه و زیارت
سنگ و چوب و قبرهای مشکوک ،پیروان را بر حذر داشت؛ او مرد صاحب قریحه در شعر و هنر نویسندگی بود .او در طی ٧٣
سال عمر گرانبهای خود در حدود  ۵٧جلد کـتاب نظم و نثر در تاریخ ،عرفان ،احادیث نبوی و تفسیر قران به نامهای تاریخ
سلطانی ،تاریخ غریب ،راز و رموز ،گلشن راز ثالث ،صدویک حدیث و تفسیر منظوم و غیره را تالیف کرد که عدهیــی از اثار او
به چاپ نیز رسیده اند .سید نادرشاه کیانی ،شخصی علمدوست بود .به صحبت دانشمندان ارج واحترام میگذاشت و همیشه
برای شاعران و دانشمندان بخشش وهدایا میداد .او عالقۀ عجیب به صحبت و مناظره با دانشمندان داشت .قاری عبدهللا
ملک الشعرا ،سید ابراهیم عالمشاهی ،صالح الدین سلجوقی ،صوفی عبدالحق بیتاب ،استاد خلیلهللا خلیلیّ ،
محمد ابراهیم
صفا ،شایق جمال و خال ّ
محمد خسته و ده ها دانشمند و شاعر دیگر همیشه درنشست و گـفتگوهای هنری و عرفانی با او بوده
اند و عده یــی از این دانشمندان در تالیفات سید نادرشاه کیانی تقریظ و اظهار نظرها نیز نوشته اند .باهمه اوصاف و مقام علمی و
فرهنگی ،او در چشم حاسدان چون خار مغیالن بوده و تبهکاران محلی و حکمروایان از مقام و نفوذ مذهبی و مردمی او مـی-
هراسیدند.
وضعیت فرهنگی و جهانبینی امروز اسماعیلیان افغانستان :از باورهای اسماعیلیان امروز افغانستان اطالعات دقیق در دست
است و در این اواخر شهزاده کریم اغاخان چهارم و چهل نهمین امام اسماعلیان جهان با ایجاد بنیادها و مؤسسات در بخشهای
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مختلف فرهنگی ،تعلیمی ،صحی و اقتصادی در تفاهم با دولت افغانستان ایجاد نموده است و امید است که در جهت احیای
فرهنگ اسماعیلیان افغانستان نیزکوششهای مؤثرصورت گیرد تا این جماعت مظلم و سخت ستمکشیده درطول تاریخ بتوانند
مانند سایر شهروندان افغانستان ازادانه زندگی کنند وازهمه حقوق شان برخوردار باشند .اطالعات غیراسماعیلیان افغانستان
درباره عقاید اسماعیلیان بسیار محدود است و حتی اثناعشریها دیدگاهی بسیار منفی درباره انها دارند درحالیکه اثناعشریها
خود گاه گاهی مورد توهین وتحقیر شدید سنیهای تندرو قرار میگیرند .حاجی کاظم یزدانی ،از مؤرخان معاصر افغانستان ،که
تا اندازه ای در باب اسماعیلیه و عقایدشان تحقیق کرده است ،میگوید" :شاید قریب سه در صد از جمعیت افغانستان ،شیعه
اسماعیلی باشند ...شیعیان اسماعیلی افغانستان از محرومترین و مظلومترین طبقات این کشور بودهاند و در طول تاریخ،
مصائب و االم بیشمار دیدهاند .عالوه بر انکه از طرف رژیمهای وقت افغانستان تحت فشار قرار میگرفتند ،اکـثریت ملت
افغانستان نیز انان را یک فرقه غالی و حتی مشرک پنداشته ،انواع توهین و تحقیر و ازار را در حقشان روا میداشتند .حتی
شیعیان دوازده امامی که خود مورد توهین و تحقیر از طرف اکـثریت قرار میگرفتند ،اسماعیلیها را از خود طرد میکردند؛ در
صورتی که اسماعیلیها اتهام غلو را همواره رد نموده اند و خود را مسلمان واقعی میدانند .اسماعیلیان امروز در افغانستان برای
شان جماعتخانههای ساخته اند که سه وقت دران جا میروند و به عبادت (نماز) میپردازند".
صدمه فرهنگی طالبان به اسماعیلیان و میراث مک توب انها  :از فرهنگستیزی طالبان نه کـتابخانهها در امان بود ،نه موزهها
و نه بتهای بامیان و دیگر اثار باستانی و فرهنگی بسیار با قدمت افغانستان .برخی از کـتابخانهها که دربرگیرنده اثار خطی
نفیس افغانستان بود ،از جمله کـتابخانههای والیت بدخشان و درۀ کیان ،در اختیار اسماعیلیان این کشور قرار داشته است.
بسیاری از کـتبی که در این کـتابخانهها نگهداری میشد ،تک نسخه بوده است که متاسفانه برخی از ان ها برای همیشه از دست
رفته است .یکی از نزدیکان سید منصور نادری ،فرزند سید نادرشاه کیانی مشهور به سید کیان از جمله رهبران فرقه اسماعیلیه
در افغانستان ،خاطرنشان میساخت که وقتی اقای نادری از کـتابخانة ملی ایران درخواست کـتاب برای کـتابخانه خود در درۀ
کیان نمود ،کـتابخانه ملی از ما لیست کـتب موجود در کـتابخانه را خواست تا کـتابهایــی را که ما نداشته باشیم بدهند .وقتی
لیست کـتابهای موجود درکـتابخانه درۀ کیان را ارایه داشتیم ،ان ها وحشت زده شدند ،زیرا کـتابهایــی در لیست ما بود که
ً
اصال در ایران وجود نداشت و شناخته شده نبود .همین کـتابخانه با هزاران جلد کـتاب نفیس و نایاب و کم یاب خود ،وقتی در
سال  ١٣٧٧خورشیدی به دست طالبان افتاد ،به اتش کشیده شد و تمام کـتابهای ان سوزانده و یا به غارت برده شد.
افغانستان و اغاز فصل نو برای اسماعیلیان :سقوط طالبان و روی کار امدن دولت انتقالی اسالمی در افغانستان ،به تمام مردم
این کشور ،از جمله اسماعیلیان ،فرصت داد تا نفسی تازه کنند و به امید فردای بهتر بنشینند .اوضاع از جهاتی شکننده می
نماید ،اما همین فضای ً
نسبتا ازاد در مدت ششسال و نیم پس از سرنگونی طالبان ،مجال تحرک دوباره برای بسیاری از
شهروندان ،فرهنگیان و گروههای گوناگون این کشور را فراهم نمود .اسماعیلیان این مرز و بوم نیز در این مدت اشکارا جانی
تازه گرفتند و به تکاپو برای بهبود اوضاع سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ـ مذهبی خویش افتادند .در پاییز سال
خورشیدی  ،١٣٨١اغاخان چهارم ،چهل نهمین امام اسماعیلیان در کابل و بدخشان به بازدید از پیروان خود شتافت و پس از
چند سال محرومیت اسماعیلیان افغانستان از دیدار او ،پیروان افغانیاش به استقبال او رفتند .اقاخان چهارم در این سفر با
حامد کرزی ،رئیس دولت انتقالی افغانستان ،و سایر دولتمردان در کابل نیز دیدار کرد و از ان ها وعده همکاری با پیروانش را
ً
متقابال خود وعده همکاری با دولت کابل در پروژههای بازسازی این کشور را سپرد .در ٢٢اذر سال ١٣٨١
دریافت نمود و
خورشیدی ،شصت و ششمین سالگرد تولد شهزاده کریم اغاخان ،چهل نهمین امام اسماعیلیان از سوی اسماعیلیان
افغانستان در شهر کابل در مسجد جامع اسماعیلیان این شهر (جماعتخانه) گرامی داشته شد .در مراسم بزرگداشت ازسال
تولد اغاخان ،عده کـثیری از اراکین دولتی ،علما و دانشمندان و سطح رهبری اسماعیلیان افغانستان ،سخنرانی نمودند و بر
لزوم رعایت حقوق اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی جدید تاکید کرده است و درشرایط فعلی ً
نسبتا وضعیت مردم اسماعیلی
خوب است .تعصبات رنگش را از دست داده است.
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اسماعیلیان افغانستان را از دیدگاه موقعیت جغرافیای سیاسی ،به دو دسته تقسیم نمود :دسته اول اسماعیلیانی که در منطقه
پامیر بدخشان افغانستان زندگی بسر برده و پیرو ّ
سنت و رسوم تشریفات پیر ناصر خسرو هستند ،که اکـثریت شان در
شهرستانهای سرحدیُ ،جرم ،زیباک ،اشکاشم ،واخان ،شغنان ،روشان ،درواز ،درایم ،و تا حدی هم در مناطق کزدی،
وهلیج ،زردیو ،و سایر مناطق ،حیات بسر میبرند .قرار معلومات و پژوهش برخی از افراد و شخصیتهای پژوهشگر ،به ویژه
برونمرزی ها ،تعداد اسماعیلیان بدخشان افغانستان را بیشتر از دوصد هزار تخمین نموده اند ،که در حقیقت یک بر سه
حصه ساکنان بدخشان را تشکیل دهنده است .قسمت دوم در واقعیت امر ،اسماعیلیان مناطق مرکزی افغانستان هستند که،
ساحه کابل ،بامیان ،ارزگان ،غور ،سمنگان ،وردک ،بغالن ،هرات ،کندز ،تخار ،و غیره زیست مینمایند .به گونه تخمین
میتوان گـفت که تعداد اسماعیلیان نقاط مرکزی افغانستان را صد ،الی یک صد و پنجاه هزار تخمین زد .اسماعیلیان نقاط
مرکزی افغانستان ،دومین بزرگـترین جماعت اسماعیلی افغانستان را تشکیل میدهند .اسماعیلیان بدخشان افغانستان ،از
نقطه نظر وابستگی جغرافیای سیاسی ،قبل از انضمام شان به امارت  ،امیر عبد الرحمن خان ،با امارت بخارا وابستگی و
ارتباط تشکیالتی و حکومتی داشتند .این منطقه تا حدی دارای استقالل خودی بود ،اما با انهم با دنیای بیرون هیچگونه
روابطی نداشت و تقر ًیبا در حالت انزوا قرار داشت .و دسته سوم را اسماعیلیان استان جالل اباد ،دره نور ،و کنر تشکیل می-
دهند که امروز اکـثریت مطلق شان در کشور کانادا قرار دارند که تعداد شان به بیشتر از سه هزار میرسد .باید گـفت که رقم
بزرگ شان در استان کالگری ،تورنتو ،اتاوا ،مونتریال و سایر استانهای خورد و ریزه حیات بسر میبرند.در زمان امیر
عبدالرحمن خان١٨٨٠-١٩٠١( ،م ،).بدخشان افغانستان استقالل و خودمختاری خویش را از دست داد .حکومت انوقت،
اسماعیلیان شغنان را در قیودات بیسابقه قرار داد و انها را مجبور و مکلف ساخت ،از پالیسی پر از تشنج و دشواریافرین
پیروی کنند .چون حالت دیگری نداشتند ،و از جانبی هم در مناطق سرحدی بدخشان که اسماعیلیان زیست دارند ،بخاطر
نبود مساجد منحیث عبادت گاهها ،ان قدر مورد فشار قرار نمیگرفتند ،ولی از دیدگاه عملکرد بر طریقه و عقیده ،به ویژه
مراسم تشریفات مذهب ی ،در حالت تقیه قرار داشتند اما ،از دیدگاه موقعیت جغرافیای سیاسی و موجودیت فزیکی و نژاد
تباری ،همه انها منحیث اسماعیلیان و وابسته به شاخه بزرگ شیعه ،شناخته میشدند و مورد اذیت و ازار بی حد و حصر ،قرار
میگرفتند .در نتیجه فشارهای ناهمگون ،توهین و تحقیر حاکمان وقت ،مردمان شغنان و روشان مجبور شدند به قیادت محرم
بیک ،که یکی از روشانزادهها بود ،قیامی را در سال ١٩٢۵م ،.به کمک و یاری سایر شهروندانش بر خالف حاکمان امانهللا
خان(١٩١٩-١٩٢٩م ،).در شغنان و روشان ،سازماندهی نمایند که تا حدی شاید خوانندههای برگه موجود،از ان اگاهی دارند.
بعد از حضور یابی نیروهای نظامی شوروی سابق درافغانستان ،در سال ١٩٧٨م ،.اسماعیلیان بدخشان به ویژه شغنان،
اشکاشم ،واخان ،بخاطر تکاپوی زندگی بهتر و راحتتر ،رژیم حاکم را که از حمایه شوروی برخوردار بود ،مورد حمایت و
پشتیبانی قرار داده وتا حدی بدون در نظرداشت برخی از دشواریها و کاستیهای نظام و افریده شده توسط برخی از افراد و
اشخاص مخالف که تا حدی منافع شان را اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شان را از دست داده بودند ،از دیدگاه
اجتماعی و سیاسی ،به حالت بهتر و مطمئن تر ،گام گذاشتند و اکـثریت روشنفکران اسماعیلی شامل نظام اداری و دولتمداری
و قیادت والیت و ولسوالیها گردیده و به سطح باالتری نیز ایفای وظیفه مینمودند ،و شناخت و روابط اجتماعی شان ،نیز
گستردهتر گردید .اسماعیلیان مناطق مرکزی (هزارهها) ،اندوختهها ،چالشها ،و دگرگونیهای دیگری در تاریخ معاصر
اسماعیلیان اسیای مرکزی دارند .تاریخ موجودیت و عملکرد انها بر امور عقیده و باورهای دینی ،بیشتر با پیرها و سیدهای کیان
ارتباط گسستناپذیر دارد .با وصف انکه پژوهشهای سیستماتیک و منظم در زمینه تاریخ سید های کیان توسط بیرونیها
صورت نگرفته است ،و برخی از افغانها و یا افراد جداگانه وابسته به جماعت اسیای جنوبی ،اگر چیزی را هم به رشته تحریر
در اورده اندً ،
بعضا روی برخی از عقده های قومی و تباری و یا هم معلومات دست دوم بوده که حقایق ،واقعیتها و ارقام
درست را در این زمینه در اختیار نمیگذارد .بر بنیاد نظریات برخی از پژوهشگران ،اظهار میشود که سر اغاز سیدهای کیان ،به
سلسله "سیدهای مدینه" ،میرسد که در سده هجدهم به ایران کنونی امده و پناهنده شده اند که در ان وقت سرکرده انها در
امورعقیدتی و قیادت ،سید شاه سعدی بوده که یک زمانی با خانوادهاش ایران را ترک گـفته و در قسمت هزارهجات افغانستان
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مقیم شده اند .سید شاه سعدی ،از شهرت خوبی در میان مردم منطقه و محل یاد شده بر خوردار گردیده و بخاطر داشتن
صالحیت و اختیار در علم و حکمت متداول انزمان ،طاعت و عبادت ،و نیایش خالصانه ،بی ریا ،و متداوم به یک چهره و
شخصیت قابلپذیرش در میان مردم محل و منطقه تبدیل میشود ،و من حیث رهبر جمعیت خورد اسماعیلیان مقیم در هزاره-
جات ،معروف و مشهور میشود .بدون تردید دعوت اسماعیلی در منطقه یاد شده ،قبل از ورود سیدها ،اشاعه یافته بود .در
سال ١٨٣٠م ،.یکی از جانیشنان سید سعدی ،به ایران سفر میکند تا با امام اسماعیلیان ،امام حسن علی شاه ،اقاخان اول،
دیدار نماید و بعد از ان دیدار و حضوریابی با امام ،لقب پیر اسماعیلیان افغانستان را کمایــی می کند .موصوف همواره در درۀ
کیان حیات بسر میبرد ،و واژۀ کیان یا سیدهای کیان و یا هم کیانی ها به ابا و اجداد او بر میگردد که به این نام و نشان در
میان جمعیت مشهور و معروف گردیده اند .بعد از ان فرزند شان ،شاه عبدالهادی ،منحیث پیر ،قیادت اسماعیلیان جمعیت
هزارهجات و مناطق اطراف ان را بدوش میگیرد .سیدهای کیان درزمانههای مختلف ،یکی پـی دیگری به قیادت مردم میرسند و
منحیث جانشینان "مشروع" ،قیادت اسماعیلیان مناطق یاد شده را بدوش می گیرند .سیدهای کیان ،هر کدام شان در
سیاستهای ملی و قومی دخیل بوده اند ،ودر حمایه برخی و مخالفت با بعضیها ،نقشهای مختلف و ناهمگون و غیرمتجانس
داشته اند .با وصف انکه بیرونیها همواره روی وابستگی پیرها و پیروان ائین اسماعیلی جماعت بدخشان را به سیدهای کیان
وابسته میدانند و ان را مورد بحث قرار میدهند ،اما با انهم مستند نیست ،زیرا در این مدت زمان روابط میان پیرها و جماعت
بدخشان و سایر جمعیتهای خورد و ریزه دیگر مناطق مختلف افغانستان به نحو خیلیها مبهم و نامکشوف است .شاید هم
یکی از دالیل ،شرایط مسلط کوهستانی دشوارگذر مناطق کوهسار بدخشان ،به شمول سایرمناطق پامیر زمین ،و مناطق
شمال و جنوب غرب کشور ،توام با مسایل سیاسی و اجتماعی و عقیدتی و تباری ،نظامهای حاکم در افغانستان باعث نبود
روابط نزدیک و تا حدی هماهنگ میان اسماعیلیان مرکز و منطقه بدخشان ،شده بود .و مسئله خیلیها واضح در زمینه ،پیروی
سنت جداگانه عقیدتی در راستای عملکرد بر طریقه و عقیده ،که ّ
از دو ّ
سنت پیر ناصرخسرو ،و سیدنا حسن صباح میباشد،
نیز باعث ایجاد فاصلهها میان این بخش گردیده است .میگویند که زمانی یک تن از پیرهای کیان ،موسوم به سید تیمور شاه،
به مناطق بدخشان سفر نموده و با برخی از پیرها و شاهان شغنان دید و وادید داشته و مسایل ناهمگون را را با انها در میان
گذاشته و سعی نموده است تا در راستای ایجاد روابط حسنه عقیدتی و اجتماعی ،تاکید ورزیده و نقش مثبت خویش را در این
ً
احتماال هردو کنار دریای
زمینه بازی نموده است .میگویند که یکی از اهداف بازدید پیر سید تیمور شاه ،به منطقه پا میر ،و
امو ،این بوده است تا روحانیون و شخصیتهای با نفوذ منطقه را بر خالف حاکمیت شوروی در منطقه تحریک نماید ،و
حمایه شان را بخاطر دفاع از امیر و پادشاه افغانستان در ان وقت ،جلب نماید ،زیرا سیدهای کیان بخاطر از بین رفتن یکی از
اعضای خانواده شان در زمان روسیه تزار توسط روسها ،در زمان حاکمیت امیر بخارا ،با روسها میانه خوبی نداشتند.
پیر سید شاه تیمورتوسط برادرش سید نادر شاه کیانی١٨٩٧-١٩٦١( ،م ،).تعویض شد و در سال ١٩٢٩م ،.پسر سقاو
کودتای نظامی را در برابر شاه امانهللا خان ،راه اندازی کرد .پسر سقاو که نام اصلی اش حبیبهللا کلکانی بود ،قدرت را بدست
گرفت و جهتگیری سختاندیشانهای را در برابر اسماعیلیان و رهبران شان در پیش گرفت و برخی از رهبران اسماعیلی در ان
زمان ،رهسپار تاجیکستان امروز شده و در تبعید به سر میبردند .مگر در زمان حاکمیت ظاهر شاه١٩٣٣-١٩٧٣( ،م،).
جماعت هزاره و سلسله قیادت پیری انها تا حدی با نظام شاهی در ارامش نسبی زندگی بسر میبردند و به نظام وفاداری و
صداقت شان را اعالن نموده بودند .بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق ،و تسلیمدهی حاکمیت دکـتر نجیب هللا( ،توسط
دستههای ّ
معین کودتاچیان به مجاهدین) ،اسماعیلیان بدخشان بار مجدد زیر اثر و فشارهای بیمفهوم دستههای نظامی و
قوماندانساالری قرار گرفتند .از سال١٩٨٩ -٢٠١١م،.مجاهدین بر افغانستان و به ویژه بر بدخشان حاکمیت داشتند.
درگیریها و مناقشات ذاتالبینی ،به میان امدند و همواره سعی می ورزیدند ،بر همدیگر غلبه نمایند و یا هم انتقامگیری نمایند.
در این همه گیرودارها ،قوماندانهای اهل ّ
سنت و جماعت میل داشتند تا اسماعیلیان همه ولسوالیهای سرحدی بدشخان ،به
ویژه شغنان را به نحوی از انحا ،در اشوب و اغتشاش نگهدارند و وسیله اساسی این همه گیرودارها را برخی از افراد ً
تقریبا قابل
نفوذ در میان دستههای مختلف مجاهدین ،فراهم ساختند .فروپاشی شوروی در سال ١٩٩١م ،.و اشتعال جنگ داخلی در
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تاجیکستان ،بینش کنترول مرزها میان تاجیکستان و افغانستان را خیلیها ضعیف ساخت ،و زمینه خوبی را برای انتقال و
قاچاق مواد مخدر ،سالح و سایر پدیدههای نامانوس ،مساعد ساخت و مردمان به ویژه سالحبدستان ،به گونه نهایت سهل بر
بستر دریای امو ،رفت و امد داشتند.
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باب هشتم

فرآیند دعوت اسماعیلی در عالقه جات شمال پاکستان
مناطق عالقهجات شمال پاکستان ،از دیدگاه تاریخی متشکل بوده از :گلگت ،بالتستان ،چترال ،هونزا ،کریم اباد ،و سایر
نواحی خورد و کوچک که زمانی جز خاک هندبرتانوی قرار داشته بود .در سال ١٨٩۵م ،.جهت ایجاد سهولتهای اداری،
ناحیه چترال از سایر مناطق شمالی جدا گردیده و جز منطقه ایالت شمالغربی مرزی پاکستان گردید .مناطق شمال پاکستان و
چترال توسط سلسله جبالهای خیلیها بزرگ همالیا ،قراقرم ،و کوههای هندوکش ،از هم جدا میشوند .عالقهجات شمالی
پاکستان دارای شش منطقه هستند ،که سه منطقه ان( ،گلگت ،غذر و دایمر) ،شامل ناحیه گلگت هستند ،و دو منطقه
دیگر( ،اسکاردو و چاچی) ،شامل منطقه بالتستان ،میباشند .مناطق چترال و هونزا ،شامل منطقه گلگت هستند ،که از
دیدگاه تاریخی منحیث منطقه اسماعیلیهنشین شناخته شده است .درههای غذر و هونزای منطقه گلگت ،دارای بیشترین رقم
اسماعیلیان است ،در صورتی که در سایر مناطق اسماعیلیان در برابر سایر مسلمانان ،اقلیتهای خورد و کوچک را تشکیل
میدهند .بصورت کل ،همه اسماعیلیانی که در مناطق عالقهجات شمالی پاکستان حیات بسر میبرند ٢٠% ،فایز ساکنان
مناطق را تشکیل میدهند .مناطق عالقهجات شمالی پاکستان ،قبل از سده بیستم ( ،)٢٠هر کدام شان منحیث یک دره
جداگانه دارای شاهان و امیران خود بودند و بطور جداگانه مورد کنترول حاکمان قرار داشتند .نظام شاهی هونزا ،یکی از قوی-
ترین نظامهای شاهی اواخر سده نزده ( ،)١٩به شمار میرفت .این منطقه برای سدههای متمادی ،توسط میرها ،کنترول و
نگهداری میشد .این میرها وحاکمان منطقه را به نام "ایاشو" ،یاد مینمودند که مفهوم ان "وارثین فردوس" ،را میرساند.
اکـثریت اعضای خانواده میرها ،به شمول هفت خانوار اخری ،همه شان اسماعیلیان بودند .بر خالف مردمان هونزا و چترال،
همه شان به جمعیتهای سنی ارتباط داشته و همواره جهت حفظ قدرت سیاسی و اجتماعی و خانوادگی ،گرفتار درگیریهای
ذاتالبینی بودند .مردمان این مناطق همه شان در فرجامین مراحل سده  ،١٩زیر اثر استاندار سکه تبار کشمیر قرار گرفته و
قدم به قدم زیر اثر و کنترول هندبرتانوی قرار گرفتند .مادامی که امپراتوری هند برتانوی به فروپاشی رفت ،این مناطق ،از نقطه
نظر جغرافیای سیاسی ،به پاکستان ادغام گردیدند .بعد از سلسلهای از تالشهای بدون نتیجه و دستاورد انگلیسها با میر
هونزا ،بریتانیا در سال ١٨٩٢م ،.نیرو های نظامی خود را در این منطقه پیاده نمود .میر صفدرعلی خان که منحیث حاکم
منطقه در راس قرار داشت ،تاب مقاومت را نه اورد و مجبور گردید تا از منطقه فرار نماید ،که در اخر سرنوشتاش با همه دار و
ندار ،افراد و اشخاص وفادار به خود ،به کشور چین رهسپار گردید .انگلیسها بر ان که بر منطقه حاکمیت درست داشته
باشند ،برادر ناتنی میر سابق هونزاّ ،
محمد نظیم خان را به حیث میر و حاکم جدید هونزا ،تعیین و توظیف نمودند .از ان
تاریخ به بعد هونزا تا حدودی منحیث منطقه نیمه خود مختار عمل میکرد ،در مسایل داخلی دارای ازادی نسبی خودی بود و
لی در مسایل بیرونی و سیاست خارجی ،می بایست از پالیسی انگلیسها در منطقه حمایت نماید و مطابق ان کار کند ،و بعد
تر به تابعیت از حکومت مرکزی پاکستان باید حمایت نماید .در سال ١٩٧٦م ،.هونزا خودارادیت را از دست داد ،زیرا نخست
وزیر ان وقت پاکستان ،ذوالفقارعلی بوتو ،بر خالف این گونه خود ارادیتها در سراسر پاکستان گردید و همه انها مورد الغا قرار
داده شدند .گسترش اسماعیلیسم به مناطـق عـالقهجات شمالی پاکسـتان ،بر بنیاد ّ
سنت کارعقیدتی پیـرهای بدخشان افغانستان
که به مناطق هونزا ،گلگت و چترال سفر نموده بودند ،هم سو میباشد .اظهار میشود که دعوت ائین اسماعیلی به این مناطق
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طی دو مرحله معین صورت گرفته بود :نخستین مرحله مراجعه به عقیده و کیش اسماعیلیسم در این مناطق در سده چهاردهم،
صورت گرفت مادامی که حاکم بدخشان تاج ُم ُغل ،منطقه هونزا را فتح نمود و بران دیار نخستین حاکمیت سیاسی و اجتماعی
خویش را اغاز نمود .باید گـفت که فرایند رجوع به کیش و ائین اسماعیلیسم ،الی مراحل اغازین زندگی سیاسی و اجتماعی میر
هونزا ،به گونه پراکنده و غیر سیستماتیک ،جریان داشت .مرحله دوم ان در سده نوزدهم ،با روی کار امدن میرهونزا منحیث
شخصیت مشهور و معروف ،به ویژه در ناحیه و عالقه هونزا ،اغاز میشود .بر بنیاد روایات مردمان این مناطق ،گـفته میشود
که یکی از میرهای منطقه ،شهزاده سلیم خان ،منحیث شخصیت اجتماعی ،روی دالیل نامعین به منطقه بدخشان افغانستان
پناهگزین میشود و در انجا از فرایند گـفتمان و مناسبات با پیرهای منطقه به کیش اسماعیلی رو میاورد و مادامی که به امارت
برگزیده میشود ،با یک تن از داعیان منطقه به نام شاه اردبیلی ،اشنایــی بیشتر حاصل نموده و به گونه نهایــی به ائین
ً
شخصا
اسماعیلی با انجام بیعت عملی رو میاورد .مادامی که میر در سال ١٨٢٣م ،.وفات نمود ،فرزند داعی ،پیر سید شاه،
حضور یافت و مراسم تشریفات تدفین و تکـفین و سایر ّ
سنتهای وابسته به این مراسم را مطابق رسم و رواج ،معمول در میان
اسماعیلیان به سر رساند .و این در تاریخ میرها ،و تاریخ اسماعیلیسم نخستین بار بود که ّ
سنت چراغروشن به منصه اجرا
گذاشته شده بود .باید گـفت که رو اوری اکـثریت مردم هونزا به طریقه و کیش اسماعیلیسم ،وازدیاد روزافزون پیروان طریقه
اسماعیلی ،در واقعیت امرمدیون کارکردها و فعالیتهای ،پیر سید یاقوت شاه ،و جانشیناش ،پیر شاه عبدالحمید ،پیر سید
غالم علی شاه ،پیـر خواجه شاه طالب ،و سایر پیرهای منطقه چترال و بدخشان افغانستان ،که در سده نوزده ً
غالبا از هونزا و
سایر مناطق دیدن می کردند ،میباشد .اما باید دانست که این همه پیرها جهت انتشار و گسترش ائین اسماعیلی ،در این
م ناطق برای مدت های طوالنی باقی نماندند و پیشبرد همه مراسم تشریفات مذهبی و کاردهای عقیدتی و مذهبی توسط میرها و
خلیفهها که در حقیت نماینده میرها ،و پیرها بودند ،و مسئولیت پیشبرد امور مذهبی و عملکرد بر طریقه را در میان جمعیت
اسماعیلی داشتند ،به پیش برده میشد .بدون تردید ،فرایند دعوت اسماعیلی در منطقه چترال کمی پیشتر از ان اغاز شده بود و
علت انهام شاید همجوار بودن این منطقه با بدخشان ،و رفت و امد  ،داعیان ،پیرها و خلیفههای بدخشان به این منطقه می-
باشد .حتی برخی از پیرها در چترال مقیم شدند زیرا انها دارای بیشترین رقم پیروان در منطقه هونزا بودند .بهر حال موجودیت
حاکمیت "مهتر چترال"( ،شاه چترال)،و فرایند مناسبات و روحیه وی در برابر پیرها ،داعیان و خلیفه ها ،باعث گردید تا انها
محالت نزدیک به موصوف را ترک گویند و به منطقه ترکستان چین ،رهسپار شوند ،و در ایالت سنکیانگ ،و منطقه هونزا،
مقیم و مسکن گزین شوند .در جریان سده بیست ،به نسبت عدم موجودیت نیروی حمایوی برای اسماعیلیان در منطقه
چترال ،اکـثریت شان به سایر مناطق عالقهجات شمالی پاکستان پناهگزین شدند ،که در نتیجه در تعداد و شمار اسماعیلیان
در این منطقه ،کاهش به عمل امد .مزید بر ان هجوم ناقلین اقوام پشتون ازایاالت مرزی شمالغربی از مناطق درهنشین به
سوی مناطق کوهستانی ،نیز یکی دیگر از چالشهای بود که اسماعیلیان به ان در سده بیستم روبرو شدند .باید گـفت که
اسماعیلیان عالقه جات شمالی پاکستان بعد از ختم بازیهای سیاسی قدرتهای بزرگ ،شاهد مدرنیزاسیون بینظیری در راستای
امور عقیدتی و باورهای معنوی گردیده و هم از نقطه نظر مراسم و ّ
سنتهای تاریخی ،با جماعتهای نیمقاره هند ،قرین شده و
در فرایند هماهنگی با انها قرار گرفتند .باید گـفت که این همه دستاوردها ،بر بنیاد مساعی همه جانبه حضرت امام سلطان
ّ
محمد شاه ،از طریق استان بمبئ ،صورت گرفت .در این زمان بود که نظام پیرداری و سیستم خلیفه به نظام ُمکیگری تعویض
گردید و ادارات و نهادهای جدید جماعتی به میان امدند و سیستم قیادت ّ
سنتی را تعویض کردند .بسا از خلیفه منحیث ُمکیها
توظیف شدند و برای مدت های خیلیها زیاد امام و جماعت را مصدر خدمت قرار دادند ،و نقش شان را در راستای ارتقای سطح
تعلیم و اموزش مذهبی و عملکرد بر طریقه ،بازی نمودند .مزید بر ان همه رسوم و عنعنات شان نیز بر بنیاد خواستها و
اندوختههای و نواوری خود انها به پیش برده میشدند و هیچگونه ادغام ،ازدیاد و کاهش به عمل نه امد .در این مختصر سعی
خواهیم ورزید تا فرایند کاری و زمان دعوت کیش اسماعیلی را درعالقه جات شمالی پاکستان مورد بررسی قرار داده و نقش برخی
از داعیان ،شخصیتهای علمی ،فرهنگی و متنفذین محلی سرشناس و معروف را در راستای گسترش و فروغ دعوت اسماعیلی
بازتاب دهیم .با وصف انکه میدانیم که نگارش ،تحقیق و پژوهش پیرامون این چنین موضوع حساس ،درخور توجه و تاریخی -
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عقیدتی کاری است دشوار و مشحون از فراز و فرود ،اما با انهم تالش خواهیم ورزید تا از دستداشتههای مان و دیدگاههای
مردم و شخصیتهای محیط و منطقه که هیچگونه مواد مطبوعی در دسترس ندارند ،چیزی به نگارش گیریم که باعث خوشی و
مسرت خوانندهها ،و شخصیتهای عالقهمند تاریخنگاری و تاریخپژوهی اسماعیلیان منطقه یاد شده ،گردیده باشد .با وصف
انکه دانشمندان غربی روی تاریخ اسماعیلیان پژوهشهای گستردهای را انجام داده اند ،اما با تاسف فراوان باید اظهار کرد که در
مورد تاریخ پیدایش اسماعیلیه و فرایند پیشرفت ،تکامل ،دشواریها و چالشهای روز وار ان هیچ چیزی را در اختیار نگذاشته
اند ،و یا اگر چیزی را نیز به نگارش گرفته اند ،دیدگاههای شخصی خود را به شمول نوشتههای غرض الود ،مملو از جزمگرایــی و
تعصب ،نیز شامل برگههای نگارشی شان نموده اند .یادداشتهایــی را که در این جزوه گرد هم خواهیم اورد ،در ذات خود
یک پژوهش ابتدایــی است که بر مبنای مواد دستداشته و هم بر اساس نظریات و روایات راویان محل و منطقه به نگارش
گرفته شده است ،اما میتواند اساس و بنیاد پژوهشهای بعدی ژرفتر را برای انهایــی که میل دارند پیرامون مسایل منوط به
دعوت اسماعیلی در عالقه جات شمالی پاکستان به نگارش نشینند ،تشکیل خواهد داد .این خود حقیقت انکارناپذیر است که
شالوده دعوت اسماعیلی عالقه جات شمالی پاکستان را ،مساعی همه جانبه و تالشهای خستگیناپذیر داعیان ،مبلغان،
پیرها ،شخصیتهای معروف و میرهای بدخشان تشکیل میدهـد که با زبان شیرین فارسی  -دری به این هدف مقدس همت
گماشتند .با وصف انکه دشوار است تا در مورد هر کدام و هر یک از انها چیزی را به گونه مفصل به نگارش گرفت  ،اما در مورد
کارکردهای بسا از انها از طریق سیاق جزوه موجود اشنایــی حاصل خواهد گردید .در ضمن قابل تذکر است که باید دانشمندان
و پژوهشگران منطقه شمال پاکستان نیز در زمینه میتوانند مایان را با در اختیارگذاشتن دست داشتههای شان پیرامون این
دعوت و داعیان این منطقه که از محیط پهناور بدخشان کوهستانی به این سرزمین امدهاند و رسالت دینی و عقیدتی شان را به
سر رسانده اند ،یاری رسانده و این جزوه را در ایندهها هر چه بیشتر از پیش غنامندتر سازند .در مورد کامگاری و مؤثریت این اثر
خیلیها کوچک الزم نیست تا چیزی را به نگارش گیریم ،زیرا نظریات ،افکار و اندیشههای سالم و انتقادات دستاندرکاران،
پژوهشگران و نویسندههای این سرزمین ،در تائید و تردید ان نقش برازنده را بازی خواهند کرد و هم نگارنده و هم خواننده را در
روشنایــی بیشتر قرار خواهند داد .من تالش ورزیده ام تا منابع و سرچشمههایــی را که در فرایند کارکردهای خویش بکار برده ام،
توام با تصویر ،منابع و ماخذ انها هم در وسط و هم در برگههای فرجامین ان ثبت و قید نمودهام تا بیشتر و مؤثقتر مورد
کاربرد همه عالقهمندان و خوانندههای عزیز قرار گرفته بتوانند .به امید پیروزی و بهروزی همه عزیزان.
فرایند اغاز دعوت اسماعیلی در بدخشان ( مناطق شمال پاکستان)  :حقیقت مسلم این است ،مادامی که حضرت پیر شاه
ناصرخسرو در سال ۴۵٢ھ.ق .که مطابق ١٠٦٠م ،.است زادگاهش را ترک نموده و به درۀ یمگان بدخشان افغانستان پناه
گزین شد ،فروغ دعوت اسماعیلی نیز در همه سرزمینهای همجوار فغانستان ،فراتر از مـرزها رفته و الی مناطق بدخشانات
(بدخشان افغانستان ،پاکستان ،ترکستان چین ،تاجیکیستان) ،مناطق شمال پاکستان ،اسیای مرکزی ،ترکستان چین ،به
ویژه سریقول ،یارکنت ،کاشغر ،قوقند ،یاسین ،چترال ،واخانها( ،واخان پاکستان ،افغانستان ،تاجیکستان ،ترکستان
چین) و گرمچشمه ،و بونی چترال گسترش پیدا کرد .دعوت اسماعیلی به مثابه قویترین مکـتب عقیدتی و باورهای دینی و ائین
خردورزی ،به برکت و سیادت پیر سترگ ،ناصرخسرو به شدت خود به پیش میرفت که نقش تاریخی وی ،یاران و همکارانش را
در زمینه که داعیان ،اموزگاران ،مشنریها ،مبلغین ،پیرها و خلیفهها تشکیل میداد ،نباید بدست فراموشی سپرد .مولوی
ّ
محمد عبدالرزاق که یک تن از روحانیون عالقهجات شمالی پاکستان است و سفرنامه پیر را ترجمه و تدوین نموده است ،در
مقدمه ان میگوید که حضور  ٢٨ساله پیر در درۀ یمگان صفحه جدیدی را در تاریغ تبلیغ و ترویج ائین پلورالیسم ،تعددگرایــی
و خردورزی ،نه تنها برای پیروانش بلکه برای همه باورمندان راه حقیقت و طریقتباز نموده است .خوشبختانه نقش حکمرانان
محلی و به ویژه سهم استاندار ان زمان بدخشان ،امیر اسد ،در اشاعه و گسترش اندیشههای پیر ناصرخسرو و اسماعیلیسم در
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کلیتاش ،دارای ّ
اهمیت تاریخی است .در این زمان است که پیر کامگارانه در نگارش اثار و افریدههای خویش مصممانه داخل
میدان نبرد عقیدتی و عقالنی گردیده کـتابهای متعددی را به نگارش میگیرد ،انگونه که خود فرموده است:
هـر سـال یکـی کـتاب دعوت
با طـراف جهـان همی فرستم
تا انکـه خصم مـن بدانـد
در دین نه ضعیف و سست و زارم
این همه کـتب ،اثار و رسالههای پیر ،باعث استقرار و استحکام عقیده و طریقه گردیده و برای همگان اسباب و سرچشمههای
تبلیغ و ترویج را فراهم نموده و ائین و کیش اسماعیلی را از گزند انهایــی که به مفهوم باطنی ان پـی نبرده و بر خالف محتوا و
سیاق ان تبلیغات زهراگین را به پیش میبردند ان گونه که در طول تاریخ کارکردها و موجودیت این کیش ،بر خالف ان عمل
نموده اند .این دعوت بر بنیاد خالقیت و نبوغ علمی و عقالنی پیر ناصرخسرو ،داعیان و یاوران عقیدتی اش ،در نتیجه پشتیبانی
سیاسی و اجتماعی ابوالمعالی علی ابن اسد ،در سراسر مناطق یاد شده به گونه سرساماور پهن گردید و در افرینش فرهنگ و
تهذیب جدید عقیدتی ،اخالقی و اجتماعی ،نقش تاریخی را بازی کرد .ابوالمعالی ابن اسد ،به مثابه یک امیر پخته سیاسی،
عقیدتی و اجتماعی ،که حاکمیت بدخشان را در تصرف معقول خویش داشت ،همواره از علم ،معرفت ،علما و عرفای محیط و
محل دفاع بیدریغ مینمود .چنانچه پروفیسور محمود طرزی به قول از مستشرق معروف بارتولد برشت مینویسد که بدخشان
در زمان حاکمیت علی ابن اسد ،بدون در نظرداشت همه دشواریهای محیط پیرامون و ممالک همسایه ،از هر گونه حمالت
وحشت و دهشتافگنانه مخالفین ،منافقین و دشمنان عقیده و باور ،به شمول سالطین وحاکمیت سلجوقیان ،در امان باقی
ماند و تا کنون از اخرین ریاست و رئیس حاکم بدخشان ،سلطان ّ
محمد بدخشی ،در همه اثار و افریدههای مستشرقین خیلیها
خوب یاداوریها صورت میگیرد.در ضمن در سال ١۵٠٠م ،.بود که شخصی به نام ابوسعید تیموری بر یاست سلطان ّ
محمد
بدخشی ،حمله ور می شود ،موصوف را اسیر ساخته و حاکمیت و مرکز دعوت اسماعیلی نیز در اختیار مخالفین قرار میگیرد.
برای خوانندهها واضح است که ابو سعید تیموری از سالله امیر تیمور گورگانی بوده که بعد از بابر میرزا در سال ١٤۵٩م،.
تخت و تاج سلطنت تیموری را در اختیار گرفته و از قدرت و صالحیت خویش در راستای قلعوقمع همه جانبه مخالفین خویش
دست به اقدام میزد .بعد ان سلطان عبد هللا تیموری بر سرنوشت مردم بخارا حاکم میشود .بعد ان مناطق دیگری را از قبیل
پاردریا ،مناطق فالت پامیر ،بدخشانات ،کابل ،قندهار را الی مرزهای هندوستان ،خراسان و عراق عجم را نیز به تصرف خود
در میاورد .بعد از اسیر نمودن سلطان ّ
محمد بدخشانی ،و فروپاشی مرکز دعوت اسماعیلی ،ریاست دعوت اسماعیلی را نیز جز
قلمرو و حاکمیت خویش میسازد .جهت معلومات بیشتر در زمینه قوت و نیروی رزمی و جنگی ابوسعید تیموری ،میتوانید به
دایرة المعارف اسالم ،مراجعه نمایید.
دعوت اسماعیلی در عالقه چترال (چترار):بعد انکه ریاست و حاکمیت امیرنشین بدخشانات و فالت پامیر امروزی به شمول
شاهزادههای حاکم بر مناطق ناهمگون بدخشان ،منهدم شد و حاکمیت ان به سایر نظامهای مهاجم تحویل داده شد ،همه
داعیان و مشنریهای این عالقه که رسالت تبلیغ و ترویج بینش ،ائین و کیش اسماعیلیسم را بدوش داشتند ،به مناطق و
ممالک همجوار پناهنده شدند ،و تعداد معینی از انها در منطقه چترال ،هونزا ،کاشغر ،سری قول ،مقیم شده و تا حدی و تا
یک زمانی از احتیاط کاری کار میگرفتند و در حقیقت در حالت تقیه کارکردهای عقیدتی و باورهای دینی قرار داشتند .به همین
سان بعد از یک مدت زمانی شرایط بهبود پیدا می کند و رفت و امد این داعیان و مشنریها در منطقه یاد شده بیشتر و مؤثرتر
گردیده و برای انتشار و گسترش مجدد دعوت کیش و ائین اسماعیلی ،کمر همت را میبندد .به سلسله همین گونه کارکردها و
دعوت است که در زمان پیر ناصرخسرو دامنه این دعوت الی مناطق سریقول ،چترال ،یاسین ،ترکستان ،و شینه ،پهن می-
گردد .در برخی از اثار متقدمین ،که توسط بارتولد برشت نیز مورد تائید قرار گرفته است ،گـفته میشود ،زمانی که بابر میرزا
یکی از حاکمان بدخشان توسط نیروهای تیوری به شکست مواجه میشود ،در این زمان یکـتن از افراد و شخصیتهای برجسته
سیاسی دیگر نیز که وابسته به مردم بدخشان بوده و با نام سلطان ّ
محمد بدخشی معروف بوده و عالمه محمود طرزی نیز در
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اثارش از وی یاداوری نموده است ،توسط قوتهای مهاجم گرفتار میشود و در این زمان است که در اصل به حاکمیت میرزا
بابر ،یاران و همدستاناش ،خاتمه داده میشود .منطقه چترال و هونزا از دیدگاه موقعیت جغرافیایــی خود ،به منطقه بدخشان
امروزی افغانستان ،نزدیکی بیشتر دارد ،به ویژه با منطقه کران و منجان بدخشان افغانستان که "انجگان" نام قدیمیاش بوده
است ،ساحه گرم چشمه ،اسکـتول ،و یمگان ،را نیز احتوا میکند .بر اساس اظهارات مردمان این عالیق ،گـفته میشود که
گویا پیر شاه ناصرخسرو خود به منطقه چترال امده و فرایند دعوت را با سایر همکاران و یارانش به پیش برده است ،که یکی از
ثبوت دالیل مردمان انجا را میتوان موجودیت زیارتگاه پیر ناصرخسرو کوهی در چترال ،که بر اساس فرمایشات مردم منطقه
باور بر این است که در یکی از نقاط کوه یادشده بعضی از کـتب و اثار مربوط به دعوت اسماعیلی ناصرخسرو ،نیز در انجا
مدفون هستند .حتی گـفته میشود که در یکی از گوشههای این کوه که به نام "لتکوه"،یاد میشود .میگویند که با وصف
مدفون بودن برخی از اثار و افریدههای دینی و عرفانی پیر ،عصا ،قاشق چوبی ،کاسههای چوبی ،نعلیین چوبی ،و غیره
ساماناالت مورد نیاز زندگی روز مره ،در ان جا موجود هستند که نمایندگی از حضور شان در ان جا نموده و فرایند طاعت،
عبادت ،و کارکردهای علمی شان را نشان دهنده است.
فرایند اغاز دعوت اسماعیلی در ِگل ِگت:برای مردمان چترال تا حدی قابل پذیرش نخواهـد بود اگر کسی ادعا نماید که دعوت
اسماعیلی در منطقه چترال بعد از اغاز دعوت در مناطق هونزا و گلگت  ،به منصه اجرا گذاشته شده است .و علت تقدم بودن
دعوت اسماعیلی در چترال نیز بر بنیاد تشریفاوری پیر بزرگ در این منطقه میباشد ،و یا هم فرستادن مشنریها و داعیان
صاحب صالحیت توسط پیر ،شامل این ادعا برای اغاز دعوت میباشد .اغاز دعوت اسماعیلی در منطقه گلگت ،مصادف است
با سال ١٣١٠م ،.می باشد در صورتی که سال وفات پیر را(١٠٨٨-٨٩م ،).قلمداد نموده اند که ً
تقریبا رقم بیشتر از دو صد
سال بعد را نشان دهنده است .و باید گـفت که دعوت اسماعیلی در منطقه گلگت در سال١٣١٠م ،.اغاز شده بود که در انزمان
راجه تراخان حاکمیت این منطقه را بدوش داشت .این سالی است که حضرت امام شمسالدین ّ
محمد وفات نموده است که بعد
از سقوط الموت زندگی درویشانه و مشحون از روحانیت را در منطقه اذرباجان ،بسر میبرد .در مورد اغاز دعوت اسماعیلی در
منطقه گلگت ،مولوی حشمتهللا خان ،در اثر شان "تارخ جمو" ،مینویسد ،مادامی که راجه تراخان ،در منطقه حاکمیت را
بسر میبرد ،یک تن از شخصیتهای معروف و سپهساالر اسماعیلی موسوم به تاجالدین مغول ،به منظور پخش و گسترش
ائین اسماعیلی اطراف و اکناف بدخشان را زیر حمالت خود قرار داد ،که در نتیجه توانست مناطق چترال ،پونال ،و یاسین را
فتح نمود و داخل منطقه گلگت شد که در فرجام انرا نیز ،زیر تصرف خود در اورد .مو صوف بعد از فتح این منطقه جهت به
یادگار گذاشتن اثراتی از خود ،در جوار یک کوه برجی را به ساختار گرفت که تا به امروز به نام برج مغولها ،یاد گردیده و
مشهور است .مولوی موصوف مینویسد که یکی از اهداف حمله تاجالدین مغول بر منطقه گلگت ،اشاعه و پخش دعوت مردم
به کیش و ائین اسماعیلی در محیط یاد شده بود .در این زمان حاکم گلگت راجه خان برای اینکه هنوز حاکمیت را در اختیار
خود داشته باشد ،به گونه فوری کیش و ائین اسماعیلی را به اغوش کشید .تاجالدین مغول بخاطر این مسئله از داشتن
حاکمیت در این منطقه منصرف گردیده و همه شرایط کارکردهای بعدی را برای راجه ترا خان ،اماده ساخت و به این شیوه نه
تنها دعوت اسماعیلی مورد پذیرش قرار گرفت ،بلکه به نحو خیلیها درست و مثبت ،گسترش پیدا نمود .در این زمان تاجالدین
مغول خود وارد منطقه هونزا شد ،انجا را فتح کرده و ائین اسماعیلی را معرفی نمود و به تعقیب ان سفر دعوت خویش را بسوی
ترکستان چین که سنکیانک (شنکیانگ) امروزی است ،اغاز نمود و توانست به وجه خیلیها ساده مذهب و ائین اسماعیلی را
به مردمان منطقه نه تنها معرفی ،بلکه از ماهیت و ّ
اهمیت بینش عقالنی و انسانی ان نیز مردمان محیط یاد شده را در تنویر و
تذهیب قرار داد .بر بنیاد قول مؤلف تاریخ چترال ،پهن ،و گسترش دعوت اسماعیلی در چترال و سایر مناطق یاد شده در
حقیقت مدیون فداکاریها و نواوریهای داعی تاجالدین مغول ،بود ه و نام وی در تاریخ اسماعیلیان این منطقه برای همیش
جاویدان باقی خواهد ماند.
حضور و نقش حکمرانهای اسماعیلی در گلگت  :گلگت ،الی سال١۵٦۵م،).نه تنها اینکه منحیث مرکز دعوت اسماعیلی
شناخته شده بود ،بلکه برای مدتهای خیلیها زیاد حاکمان این منطقه همه یکی پـی دیگری در انجا در امر استقرار حاکمیت و
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ائین اسماعیلی به شمول دعوت مردمان همجوار انجا به ائین خود ،نقش بارزی را ادا نموده بودند .حکمران راجه میرزا خان
توانست حاکمیت اسماعیلی را الی سال ١۵٦۵م،.به نحو خیلیها شایسته به پیش برد ،ولی در اخر مهتر منطقه چترال باالی
راجه میرزا خان ،حمله ور شد و راجه مجبور به ترک دیار ،خانه و کاشانه خود شد ،و سرنوشتش او را به منطقه بالتستان
کشانید و در انجا مسکنگزین شد .در این ایام راجه میرزا خان در بالتستان با دوشیزههای یکی از حکمرانان محلی ازدواج
نموده و بخاطر انکه مصؤن باقی مانده باشد ،کیش دوازدهامامی را پذیرفت ولی بعدها دوباره خود را اماده ساخت و از بالتستان
بر منطقه گلگت حمله ور شد و در فرجام توانست منطقه گلگت را بار مجدد در تصرف خود در اورد .اما دیگر با مذهب
اسماعیلی عالقهمند نه شد و حتی انهایــی که طرفداران وی بودند نیز بر اساس ّ
سنت اینکه با دین و ائین حاکمان خود باید
وفادار باقی بمانند ،از امد بار مجدد او مسرور شدند و با وی همکاری بیشائبه نمودند .در این جا توجه خوانندههای عزیز را با
شجره راجههای منطقه گلگت ،به گونه فشرده اشنا میسازیم:
راجه ُترا خان١٣١٠ ،م١٣٣۵ - .م ،.به کیش اسماعیلی گرویده بود.
راجه سوماک١٣٣۵ ،م١٣٩٠ - .م.
راجه خسرو خان١٣٩٠ ،م١٤٣۵ - .م.
راجه حیدر خان١٤٣۵ ،م١٤٨٠ - .م .راجه کمال خان ،راجه بهرام خان  ،راجه حیدر.
راجه چلیس خان١٤٨٠ ،م١۵١۵ - .م.
راجه نور خان١۵١۵ ،م١۵٦۵ - .م.
راجه میرزا خان١۵٦۵ ،م١٦٠٠ -.م .که مذهب اثناعشری را پذیرفتند.
نظر اجمالی بر داشتههای مؤلفین تاریخ عهـد عتیق هونزا و جمو ! (جمو و کشمیر) :واقعیت این است که بعد از انکه داعی
تاجالدین مغول منطقه را در تصرف خود در اورد ،برای مدتهای خیلیها زیاد مذهب اسماعیلی ،ائین رسمی و دولتی مردمان
ان ساحه به شمار میرفت .اما اینکه چه تعداد افراد ،شخصیتها و داعیها در زمان تاجالدین مغول نقش اساسی داشته اند ،و
چگونه مسایل تعلیم و اموزش اسماعیلی را به پیش میبردند و یا هم دعوت چگونه اغازگردید و نحوه تبلیغ و ترویج چسان به
پیش برده میشد ،هیچگونه اسنادی و مدارک معتبری ،امروز در اختیار ما قرار ندارد .حتی در مورد نقش نخستین داعی تاج-
الدین نیز در امر اشاعه و گسترش دعوت اسماعیلی و استقرار ائین اسماعیلی ،تاریخنگاران از خاموشی استفاده نموده و در
زمینه هیچگونه ابراز نظر نکرده اند ،که علت ان را میتوان مخالفتها ،تفاوتها ،و یا هم نبود و عدم موجودیت مواد معین و
مفید در زمینه ،قلمداد کرد .یک مطلب را باید واضح سازیم که بسا افراد و شخصیتهای تاریخدوست و یا هم تاریخنگار ،به
ویژه انهایــی که نوشتههای شان را در مورد اسماعیلیان با مخالفتها ،و مناقشات اغاز مینمایند ،همواره نگاشته اند که گویا
حضور داعی تاج الدین مغل در منطقه بخاطر اشاعه و پخش دعوت اسماعیلی نبوده بلکه بخاطر ان بوده است تا کسانی که در
انجا حکمرانی داشته اند ،انها را از میان بردارد و خود بر حاکمیت محیط و منطقه نفوذ داشته باشد و یا هم اظهار میکنند که
گویا داعیان ،مبلغین و مشنریها ،به شمول داعیان اسماعیلی همواره بخاطر پخش و اشاعه دین و ائین خود از شمشیر
استفاده نموده اند ،در صورتی که چنین هرگز نبوده است .و یا هم برخیها بر این باور و عقیده هستند که گویا داعیان انوقت
تنها میخواستند تا قدرت و صالحیت دولتی و حکومتداری را از چنگ خاندان مهترها (بزرگان) ،چترال قبضه کنند و بعد ان
در اشاعه و پخش کیش خود اقدام بالفعل نمایند .برخی هم به این باور هستند که گویا کارکردهای داعیان اسماعیلیان در ان
زمان ،در حقیقت استفاده منظم از اختالفات میان حکمرانان بدخشان و مهتران چترال برای به کرسی نشاندن حقانیت عقیدتی
شان بوده است و در این زمان انها همواره سعی ورزیده اند تا افراد و شخصیتهای معروف و سرشناس حکومتی و دولتی را
بسوی عقیده و باور خود بکشانند و بعد از طریق انها دارای حاکمیت عینی اسماعیلی شوند .اما یک حقیقت را باید دانست که
در سالهای ١۵٠٠م ،.تعداد زیادی از شاهزادهها ،حکمرانان و شخصیتهای عقیدتی ریاست خود مختار و یا مستقل
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بدخشان ان زمان ،اسباب در گیریها را در میان انها باعث گردیده است تا دیگران نیز به نفع و قوت اینده خود دست بکار
شوند و این در زندگی اجتماعی ،سیاسی ،عقیدتی ،و اقتصادی همه انسانهای روی زمین ،به وفرت مورد مشاهده قرار گرفته
است ،که امروز نقش منفی و یا مثبت ان را در جهان کنونی در زندگی روزوار انسانها که در سده بیستویک زندگی بسر می-
برند ،بهتر مشاهده کرده میتوانیم .نویسنده تاریخ عهد عتیق هونزا ،مرحوم وزیر قدرتهللا بیک ،در اثر خویش مینویسد که به
نام تاج الدین مغول  ،شخصی در منطقه عالقه جات شمالی پاکستان وجود نداشته و شاید اگر هم بوده باشد ،فقط بعد از
فروپاشی قلعه الموت شاید به این منطقه خود را رسانده باشند و بخاطر ادامه دعوت به کار خویش اغاز نموده باشند ،در
صورتی که بر اساس قول برخیها ،حتی این مسئله نیز به نسبت بعد مکانی و دور بودن مناطق از همدیگر ،کمتر امکان داشته
باشد ،ولی این مسئله واضح است که اکـثر مناطق عالقه جات شمالی پاکستان در ان زمان از عقیده اثناعشری پیروی میکردند و
شاید داعیان در زمینه بخاطر بدست اوردن و ایجاد شرایط و امکانات بهتر برای تبلیغ و ایجاد مراکز دعوا ،به این چنین
اقدامات دست یازیده باشند که دور از امکانات نیست و هم قابل درک و فهم است .از این جا است که انسان میتواند حکم
نماید که در حقیقت داعی تاجالدین مغول ،خود از جمله سپه ساالران حاکمیت شاهزادهنشین بدخشانات بوده و برای گسترش
قلمرو حاکمیت عقیدتی خود ،بیشتر در زمینه کارکردها داشته است ،که تا هنوز عالیم و یادگارهای زیادی از ایشان در زمینه به
شکل عمارتها و ساختارهای تاریخی ،بجا مانده اند که ثبوت این ادعا را تصدیق کننده هستند .در برخی از اثار و افریدهها به
این نکات متوجه میشویم که ،گویا در زمان "جمشید اذری" ( ،که خود انقدر واضح نیست که هدف از کدام جمشید است:
مترجم) ،گـفته میشود که تعداد زیادی از افراد و شخصیتهای معروف ،مانند :سید شاه برهان ولی ،سید سلطان علی ،سید
شاه افضل ،سید شاه ولی "ولی" ،سید شاه اکبر ،سید میر ابراهیم ،و دیگران ،در منطقه یاد شده به تبلیغ و ترویج دین اسالم
اغاز نمودند و به اطراف و اکناف مناطق شمال پاکستان ،سفر می کردند و بیشتر در مورد مذهب اثناعشری به تبلیغات گسترده
مصروف بودند و مزار و ارامگاه های اکـثر انها امروز نیز در انجا ،در جوار دیوارهای قصر بالتستان موجود است که مردم هنوز
منحیث اماکن مقدسه و یاد گار ان شخصیتها ،مورد تقدیر و تقدیس قرار میدهند .عالوه بر ان گـفته میشود که در منطقه
چترال ،گلگت ،هونزه ،دونگ ،یاسین ،و سایر مناطق ،اثار و عالیم مذهب هندوئیسم ،به ویژه " ُبد َمت" ،که کـتابهای
زیادی نیز به زبان سانسکریت بدست امده است ،نیز به چشم میخورد که پژوهش بیشتر را در زمینه ایجاب مینماید.
فرایند انتشار زمانی و مکانی اسالم در هونزا :باید گـفت که پخش و گسترش دین اسالم در منطقه هونزا توسط حضرت امیر
کبیر سید علی همدانی ،و دانش اموزش سید نور ّ
محمد بخش،صورت گرفت که در همان زمان برخی از کارکردهای تبلیغی توسط
داعی اسماعیلی ،تاجالدین مغول نیز در مناطق گلگت و سایر دهکدهها با پالیسی خیلیها محتاطانه ،صورت گرفت که بعدها
زمینه نهایت درستی را برای پیشبرد مقاصد عقیدتیاش ،فراهم ساخت .این بدان معنی است که اشاعه دین اسالم در منطقه
گلگت قبل از بالتستان یا هونزا صورت گرفته بود .بر اساس نگارشهای مولوی حشمتهللا خان ،در زمان شاه اذر جمشید،
تعدادی از شخصیتهای معروف و صاحب اختیار و صالحیت که منحیث مشنریها و مبلغین در منطقه کار میکردند ،می-
توان از شاه ولی هللا ،سید شاه برهان ،سید سلطان علی ،سید میر افضل ،سید سلطان اکبر ،و سید ابراهیم ،که در امر اشاعه
و گسترش اسالم نقش اساسی داشته اند ،یاد نمود .در این جا میل دارم با شهامت هرچه بیشتر اعالن نمایم که دین اسالم در
منطقه گلگت و شاید هم در سایر مناطق توسط داعی برزگ اسماعیلی ،تاج الدین مغول به میدان امد و بعدها این همان
شخص بود که در راستای دعوت مردم منطقه به ائین اسماعیلی نقش بارز را بازی نمود .باید گـفت که راجا میرزا خان از منطقه
گلگت گریز نمود و در فرجام به بالتستان رسید و در انجا رو به مذهب اثناعشری اورد و در همکاری های ناهمگون به شمول
استفاده از نیروی نظامی و حکومتداری ،اکـثریت افراد را به مذهب اثناعشری نه تنها اینکه دعوت کرد ،بلکه با فشار ،ظلم و
تعدی ،انها را مجبور به تغییر کیش و ائین نمود ،و این شخص باعث فروغ این ائین در انجا گردید .مزید بر ان باید گـفت این
شخص در عهد اذر جمشید ،دوباره از بالتستان به گلگت امد و در انجا نیز به دعوت ائین اثناعشری داخل اقدام شد و اکـثر
افراد را در انجا نیز به مذهب اثناعشری در اورد .همین اکنون نیز مزار و یا ارامگاه این شخصیت در منطقه گلگت در میان مردم
از ادای احترام ویژه برخوردار است .در میان تاریخنگاران و شخصیتهای فرهنگی مناطق عالقه جات شمالی پاکستان قرار بر
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این است که مردمان هونزا در زمانی پیرو ائین بتپرستی بوده اند ،و تا هنوز هم عالیمی از انها در این منطقه وجود دارد که انها
را اکـث ًرا به نام های :سهال بوتن ،هال بوتن ،تهول بوتن ،هندومت ،و غیره یاد مینمایند .در میان این اقوام ّ
سنت بر این بوده
است مرده های شان را مانند اهل هنود می سوختانده اند ،و زمانی که کسی اگر با این جهان وداع میکرد ،او را با تمام
متعلقاتش دفن می نمودند ،به شمول زیورات ،اگر قشر نسوان میبود .باید گـفت که این ّ
سنت در میان کالشهای مناطق
شمال پاکستان (که با مردمان نورستان افغانستان همکیش و همائین بوده اند) نیز مروج است .اما کالشها زمانی که این گونه
حرکات را انجام دادند ،بعدها برخی از مسلمانان منطقه با اگاهی این مطلب ،قبرستانها را جهت بدست اوردن زیورات ،مورد
دستبرد قرار میدادند .در میان مردمان برخی از مناطق عالقه جات شمالی پاکستان ،مروج است که در استانهایــی که اشکال و
یا اجسام حیوانات مرده وجود دارند ،مواد خوراکه ،از قبیل شیر ،روغن و غیره ضروریات را میگیرند و جهت خواستن مراد و
حاجات به نزد حیوانات مراجعه مینمودند و می گویند که اگر مجسمه حیوان از جای خود حرکت نمود در حقیقت مراد حاصل
می شود ولی اگر بجای خود ساکن بود ،در حقیقت مراد و نیت شخص حاجتخواه و مراد طلبنده را مورد پذیرش قرارنداده
است ،لذا باید ،بار مجدد و یا هم بار ثانی و ثالث با تعهد بهتر و شایسته تر مراجعه نمایند تا از سنگینی گناهان و تقصیراتشان
کاسته شده باشد .گـفته میشود که اشاعه مذهب اثناعشری در میان مردمان منطقه هونزا ،در سال ٩۵۵ھ.ق ،.مطابق
١۵٤٨م ،.اغاز گردیده است .این زمانی بوده است که میر عیاشوی ثانی ،ابن میوری تام،ریاست هونزا را در اختیار داشت که
بعدها بر اساس ضرورت با دختر میر ابدال خان ،به اسم شاه خاتون عقد ازدواج کرد که در نتیجه ان فرایند رفت و امد میان
مردمان هونزا و بالتستان اغاز میشود ،و بعد در نتیجه رفت و امد افراد سرشناس و معروف که در دانش دینی دارای اختیار و
صالحیت بودند ،مردمان این منطقه را اموزش بهتر میدهند و انها را با جهانبینی اسالمی اشنا میسازند .و این همان زمانی
است که مردمان هونزا از شیوه پرستش اصنام ابا ورزیده و بسوی پرستش نور و علم واقعی میروند .بعد از امدن دین اسالم در
این مناطق دیگر از سوزاندن مردهها و دفن نمودن اسباب و لوازم خانه با جسد مرده ،از میان رفت ،اما هنوز هم برخی از
عالیم در میان مردم وجود داشت که از ان نمیتوان انکار نمودً ،
مثال نامهای غیر اسالمی ،مانند :هری سنگ ،اورکا سنگ،
چهار سنگ ،بیال سنگ ،و یا هم اسم خانم ها ،مانند :شلی باتی ،شادون ،کپوری ،و غیره در میان مردم منطقه وجود داشتند
و مورد کاربرد قرار میگرفتند.
فرایند دعوت اسماعیلی در هونزا:انچه که ارتباط میگیرد به دعوت اسماعیلی و اشاعه و پخش ان در هونزا ،نویسنده تاریخ
باستان هونزا ،مرحوم وزیر میر قدرتهللا بیک مینویسد که" :میر سلیم خان ثانی در عهد حاکمیت خود ،بر اساس کار دعوت
داعی سید شاه اردبیل (سهرابی) ،کیش اسماعیلی را پذیرفت و به سرکردگان و داعیان ان دوره میثاق عهد بست و بیعت نمود".
حتی در زمینه روایت شده است که میر سلیم خان مادامی که در منطقه بدخشان زندگی خویش را در غربت سپری میکرد ،ائین
اسماعیلی را پذیرا شد و به داعی سید شاه اردبیلی ،دست بیعت داد و برای همیش با انها همکاری و همیاری داشت .بهر حال
باید گـفت که میر سلیم شاه دعوت اسماعیلی را بر اساس میل و رغبت شخصی خودش پذیرفت و هیچگونه فشار و اکراه باالی
شان صورت نگرفته بود.مگر گـفته میشود که داعی سید شاه روی ملحوظات معین و شرایط دشوار ان زمان ،نخواست تا میر
سلیم شاه در راستای اشاعه و پخش دعوت اسماعیلی در هونزا داخل اقدام شود ،و فرموده بود اگر شرایط زمانی و مکانی زمینه
ً
شخصا میر سلیم شاه را از منطقه بدخشان به ناحیه هونزا خواهد خواست و توسط وی دعوت را به
را مساعد ساخت ،وی
جایگاه معین خواهد رساند .حتی گـفته می شود که میر سلیم خان با داعی سید شاه اردبیلی موضوعی را در میان گذاشت و از
وی پرسید که ،چون در میان پیروان من تعداد اسماعیلیان خیلیها کم هستند و اگر من این دنیای فانی را ترک گویم ،چه کسی
مسئولیت مراسم تدفین و تکـفینم را بدوش خواهد گرفت .داعی سید شاه برایش میگوید تشویش را به خود راه نده در میان شما
داعی خواهد بود که این مسئولیت را بدوش گیرد .به تعقیب ان گـفته میشود ،مادامی که میر سلیم خان در حالت نزع بود،
همواره به هر سویــی نظاره میکرد و میپرسید که ایا از طرف شرق کسی به نظر نمیرسد که بطرف ما و شما در حال امدن باشد؟
مردمان جواب میدهند که فردی سوار بر اسپ در حال امدن است و میر سلیم خان احساس راحت میکند .ان شخص راکب بر
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اسپ در حقیقت داعی میر سید شاه بوده است که بر اساس قول و تعهد خویش در برابر میر سلیم خان ،به هونزا سفر نموده
است ،و مادامی که داعی را به چشم سر میبیند ،میگوید میر سید شاه انسان وافی بوده وعده اش را پوره نمود.
حضور حسین شاه اردبیلی در هونزا و علل ناکامی دعوت اسماعیلی :انهایــی که در مورد مسایل ناهمگون دعوت اسماعیلی
وابسته به مناطق عالقه جات شمالی پاکستان قلم فرسایــی نموده اند ،سال ١٨٣٣م ،.را تاریخ وفات میر سلیم خان تعیین
نموده اند ،و گـفته میشود که بعد از ختم مراسم تدفین و تکـفین اش ،پسر بزرگ شان موسوم به میرغضنفرعلی خان ،به حیث
جانشین پدرشان قیادت جامعه اسماعیلی و حاکمیت هونزا را بدوش گرفت .در همین زمان بود که میرغضنفر خان ،در سال
١٨٣٨م ،به این اندیشه افتاد که باید سید میر حسین خان اردبیلی را از منطقه گلگت به هونزا فرا خواند تا باشد در راستای
دعوت اسماعیلی ،اشاعه و گسترش هر چه بیشتر ان ،نقش عقالنی و اخالقی اش را به بازی نشیند .قابل تذکر است که سید
حسین خان اردبیلی ،پسر یکی از شخصیت های معروف اسماعیلی ،داعی بزرگوار سید شاه اردبیلی میباشد که در مورد او در
برگههای قبلی چیزی را در خور خوانش دوستان و عالقه مندان ،در میان گذاشتیم .در این زمان میر غضنفر علی خان ،شخصی
را به نام اخوند تراب خان ،منحیث پیامرسان و یا ایلچی به منطقه بدخشان افغانستان میفرستد تا داعی سید حسین خان
اردبیلی را به منطقه هونزا بیاورد و به کارزار تبلیغات دعوت اسماعیلی در ان منطقه ،وارد میدان عمل شود .سید موصوف دعوت
میر غضنفر علی خان را با پیشانی باز مورد پذیرش قرار میدهد و رخت سفر را بسوی هونزا بر میبندد و رهسپار ان دیار میشود.
موصوف توانست از طریق منطقه بروغیل ،به ناحیه گلگت اید ،و بعد رهسپار ناحیهای که اکنون به نام ناصراباد هونزه یاد
میشود ،وارد شده ،و بعدها در ان جا مقیم گردیده و الی اخرین مراحل زندگیاش در ان جا باقی میماند ،و همواره کارزار
دعوت و تبلیغ کیش اسماعیلی را بدوش میگیرد .میر غضنفر خان بخاطر استقبال گرم سید موصوف ،وزیر زاده زینت شاه خان
را به همراهی چند تن دیگر از عزیزان و محسنسفیدان منطقهای فرستاد تا موصوف را با اکرام و اعزاز به دارالخالفه هونزا بدرقه
نمایند .زینت شاه خان معه همراهانش ،به منطقه هنی رسیده و میثاق تعهد (بیعت) ،را به امام زمان از طریق دستبوسی سید
حسین اردبیلی ،با اراده کامل شان سپردند و مسئولیت خویش را منحیث ارادتمند ،مرفوع ساختند .مادامی که سید حسین
خان حضور خدمت میر غضنفرعلی خان رسیدند ،اخوند تراب خان از زینت شاه خان و همراهانش کمی هم شاکی بوده و
اظهارمینماید که زینت شاه خان و همراهانش قبل از اینکه به میر غضنفر علی خان بیعت کنند ،انها بیعت شان را منحیث
عهد میثاق به پیر و داعی سید حسین شاه خان تفویض نموده اند و خود را به کیش و ائین اسماعیلی وابسته ساختند ،و برایش
گویا گـفته باشند که اکنون سید شاه حسین خان ،هم پیر و هم امیر شان میباشد .از این سبب میر غضنفر علی خان ،ناراحت
می شود و از اظهار بیعت به میر سید حسین شاه ،ابا میورزد و به این اندیشه می شود که باید قبل از پذیرش کیش و ائین
اسماعیلی کمی هم تامل نماید و بعد تصمیم راسختر و مستحکمتر بگیرد .قبل از انکه میر حسین شاه ان را اجازه دعوت دهد،
به غصه امده و دو بار به منطقه اصلیاش موصوف را میفرستد که بدون تردید یک نوع ورشکستگی را در امر دعوت اسماعیلی
در منطقه به وجود میاورد .از این سبب پیر و داعی سید حسین شاه خان ،به ارمان و مقصد تبلیغاتیاش در امر اشاعه و پخش
دعوت اسماعیلی ،نتوانست برسد ،و بار مجدد منحیث یک شخص به اصطالح ناکام و بدون دستاورد ،رهسپار بدخشان
کوهستان افغانستان میشود .در این جا باید دالیل محیطی ،منطقوی و زبانی را نباید از نظر دور داشت .شاهدان عینی می-
گویند که علت عدم کامگاری سید میر حسین شاه در راستای تبلیغ و ترویج دعوت اسماعیلی ،و غضب شدن میر غضنفرعلی
خان در برابر او ،در حقیقت در نتیجه تالشهای فردی و خودخواهانه اخوند تراب خان بوده است .اخوند تراب خان شخصی
بوده است که به مناطق بلخ و بخارا رفته و در امر حصول و کسب علم و عرفان ،کارکردهای زیادی داشته است و از هر نقطه
نظر شخص فعال و کاردانی نیز بوده است .اخوند تراب خان عالقه داشته است که باید منحیث وکیل و یا هم قاضی مسایل
عقیدتی سید شاه اردبیلی به کار اغاز نماید ،اما پیر سید حسین شاه اردبیلی موصوف را منحیث کارمند امور دیوانبیگی ،تنظیم
و ترتیب نموده است ،که باعث رنجش موصوف در زمینه شده است .چون وظیفهای که به اخوند تراب خان سپرده شده بود،
مطابق ذوق ،سلیقه و خواست وی نبوده و هم در حقیقت او را در برابر یک ازمایش جدید قرار داده بود .اخوند تراب خان
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عقده مند شده بود ،و در تالش ان میشود تا میر سید غضنفر خان را به نحوی از انحا دچار ناکامی در همه امور ،به ویژه دعوت
اسماعیلی ،سازد.
حضور سید یاقوت شاه خان به منطقه هونزا و فرایند دعوت اسماعیلی:پیر حسین یکی از شخصیتهای روحانی و معنوی
منطقه هونزا بود که در راستای دعوت ،اشاعه و گسترش دعوت اسماعیلی ،نقش خیلیها زیادی را بازی نموده بود .بعد از انکه
ایشان دیگر روی معاذیر معین نتوانستند به کارکردهای شان ادامه دهند ،جای ایشان را داعی و مشنری وقت ،سید یاقوت شاه
ابن سید شاه عبدالرحیم ،که در ابتدا منحیث مشنری در عرصه دعوت اسماعیلی در مناطق زیباک ،شاخ دره و نواحی همجوار
منحیث مروج و ُم َب ِلغ ائین اسماعیلیسم ،مشغول کارکردهای فعال بود ،مسئولیت دعوت را بدوش گرفت .موصوف بعد انکه
توانست به منطقه محالت ایران رفته و از دیدار با امام الوقت ،حضرت امام حسن علی شاه بهرهمند شدند ،دوباره از طریق
استان هرات افغانستان به شهر قوقند ترکستان امده و از ان طریق توانست به منطقه سریقول و بعد رهسپار هونزا گردیده و به
کارهای تبلیغاتی شان هر چه بیشتر از پیش اقدام ورزیدند .مادامی که میر غضنفر خان از حضوریابی داعی مذکور اطالع حاصل
نمودند ،نماینده های خویش را بخاطر استقبال گرم شان الی منطقه مسگر فرستادند و ایشان را با شان و دبدبه خیلیها قابل
وصف ،به منطقه هونزا انتقال دادند .مادامی که سید یاقوت شاه به خدمت میرغضنفر خان حضور بهم رساند ،میر به دست-
بوسی سید یاقوت شاه خان که از حضور امام وقت امده بودند به مثابه نماد ادای بیعت به امام حسن علی شاه  ،اقدام
ورزیدند .از این سبب بود که هم انهایــی که در محیط کاری ،اختیار و صالحیت میر غضنفر خان قرار داشتند ،همه رو به ائین
اسماعیلی اوردند که باعث شکوفایــی هر چه بیشتر از پیشکار های داعیان به ویژه ،داعی سید یاقوت شاه ،گردید .باید گـفت که
سید یاقوت شاه خان تنها برای مدت بیست وپنج روز ( ،)٢۵در هونزا اقامت داشتند و بعد از ان از میر غضنفر خان استدعا
نمودند تا موصوف را اجازه برگشت بدهند تا به مناطقی که در ابتدا کار و فعالیت داشتند ،بروند و مردمان ان مناطق نیز در
انتظار شان قرار داشتند .اما قابل یاداوری است موصوف در این ان مدت زمان کوتاه ،توانستند افراد و اشخاص درسخوانده و
اهل دانش را زیر تعلیم و تربیه خویش دهند و منحیث ،پیر ،خلیفه ،داعی ،مشنری و ّ
مبلغ در اختیار جماعت گذاشتند تا بعد
از برگشت شان ،کارها به وجه احسن به پیش بروند ،که بعد از ان نظام پیرداری و خلیفه در میان جماعت به یک ّ
سنت
عقیدتی تبدیل گردید .قابل یاداوری است که نظام تبلیغاتی در میان همه وابستگان و پیروان اسماعیلی در مناطق چترال،
گلگت ،به شمول سریقول ،رواج پیدا کرد ،و تا زمانههای خیلی دیر به گونه متداوم و بدون توقف ادامه داشت .برای همگان
واضح است که نظام پیرداری و خلیفه ،هم جماعت را تعلیم و اموزش میدادند و هم مراسم تشریفات مذهبی را به شمول مرگ-
ومیر ،به پیش میبردند .داعی سید یاقوت شاه توانست ،در مدت زمان خیلیها کوتاه اقامت شان در هونزا ،موضوع امام-
شناسی را به نحو نهایت شایسته و مؤثر ،تعلیم و اموزش دادند .مادامی ایشان به کار دعوت اغازگر شدند ،افراد و اشخاص
محیط پیرامون هونزاً ،
تقریبا همه داری باور شیعه اثناعشری بودند ،که میتوان از مناطق بالتستان ،استور ،گلگت ،به شمول
منطقه هونزا ،و مردمان همجوار شان یاداور شد .ایشان توانستند مسایل امام شناسی ،عقاید بنیادین شیعه ،امامت و ،والیت
حضرت مرتضی علی ،تاویل و بازتاب ویژگیهای بینش و تعلیمات اسماعیلیسم در تصوف و سایر ارکان دینی را برای جماعت،
به تعلیم و اموزش نشینند .در همان زمان بود که باورمندان به تشکیل مجالس ،محافل و نشستها اغاز نمودند و در ان به
خوانش مدیحهها ،قصاید ،مناقب ،نعتها و دیگر سرودههای عرفانی را در وصف رسول خدا ،مرتضی علی ،به شمول اولیا و
اوصیا را به خوانش و بازتاب ،مینشستند .باید گـفت که ّ
سنت یاد شده تقریب ًا تا هنور باقی است ،و کسانی در این مجالس و
محافل اشتراک میورزند و از ان استفاده میکنند ،به نام "موالیــی" ،یاد میشوند .به همین ترتیب ،داعیان و مبلغین دیگر ،از
قبیل خواجه شاه طالب ،خواجه شهدا ،و میرزا اسماعیل ،به منطقه هونزای علیا " گوجال" ،تشریف اوردند و به کار دعوت
ادامه دادند که توسط سید یاقوت شاه اغاز گردیده بود .در نتیجه همین کارکردها و دعوت داعیان و مبلغین بود ،که همگان
گوش بفرمان طریقه و ائین اسماعیلی گردیدند.
داعی سید عبدالحمید ،و دعوت اسماعیلی درهونزای سفلی" ،شینه" :با وصف انکه در مناطق مرکزی شمال پاکستان ،به
شمول هونزای علیا (گوجال) دعوت اسماعیلی به برکت کارکردهای داعیان ً
قبال یاد شده به اوج خود رسیده بود ،اما در منطقه
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هونزای سفلی (شینه) ،هنوز هم تعدادی از خانوادهها و دستههای کوچک مردمان دارای های مذهب اثناعشری (شیعیان
دوازده امامی) ،در جوار اسماعیلیان حیات بسر میبردند .تا جایــی که مربوط به کارکردهای داعی عبدالحمید فرزند پرتو شاه
میشود ،باید اظهار کرد که در نتیجه مساعی همه جانبه و صادقانه داعی و مشنری موصوف بود که میر غزن خان فرزند میر
غضنفر خان که امارت هونزا را عهدهدار بود ،به کیش اسماعیلیه در اورده شد .داعی مخلص به کیش و ائین باطنیه توانست
مدت سه سال را در هونزا بدور از خانه و کاشانه ،خانواده و دوستان در زیر امارت خان اول منطقه هونزا ،رسالت دعوت
اسماعیلی را به پیش برد و برای ایندگان زمینه خیلیها درست را برای انجام کارهای بعدی ،مساعد ساخت .از همین سبب است
که تا هنوز همه اسماعیلیان مناطق شمال پاکستان ،به ویژه منطقه هونزا و شینه خویشتن را از جمله ارادتمندان سید موصوف و
خانوادهاش که نقش بنیادی را در راستای تنویر اذهان مردم در ان شرایط دشوار در دره ها و کوه پایههای دشوارگذر ،بازی
نموده است ،میدانند و همواره بر روح و روان او و خانوادههای شریف و نجیباش اتحاف ادعیه مینمایند .فرزند سید
عبدالمجید که در میان مردم مردم به "به پیر بلبل" ،معروف است به نسبت ادامه دعوت و کارکردهای دقیق در مناطق یاد
شده ،توسط مهتر چترال ،شجاعالملک به تنگ امده و در فرجام از انجا به منطقه سری قول ،فرار نمود و دعوت باطنیه را در
انجا اغازگر شد ،و تا حد خیلیها زیاد توانستند فرایند دعوت را به نقطه اکمال برسانند .موصوف بار مجدد با روی کارامدن
محمد نظیم خان به منطقه هونزا امد و کار و فعالیتهای خویش را اغاز نمود .سید موصوف بعد از وفات میر ّ
امارت میر ّ
محمد
نظیم خان (جوالی ١٩٣٨م ).دوباره به منطقه چترال رهسپار شد و در انجا ،داعی اجل را لبیک گـفت .جهت معلومات بیشتر
دوستان و خوانندههای عزیز ،اینک سلسله شجره میرهای اسماعیلی هونزا را در ذیل به نگارش میگیریم:
میر ّ
محمد سلیم خان ثانی :این شخصیت اجتماعی و عقیدتی بر بنیاد دعوت داعی سید شاه اردبیلی ،به دعوت اسماعیلی
پذیرفته شد ،و بعدها باعث رشد و استحکام دعوت در منطقه گردید .این شخص همواره داعیان و اموزگاران دعوت را در همه
مناطق و عالقههای شمال پاکستان را در راستای دعوت اسماعیلی مورد حمایه بیدریغ خود قرار میداد.
میر غضنفر خان :این شخصیت اجتماعی و سیاسی در نتیجه دعوت داعی سید یاقوت شاه ،با همه رعایا و وا بستگان خویش
دعوت اسماعیلی را بدون قید و شرط پذیرا شد.
میر صفدر علی خان :میر صفدر علی خان در سال١٨٩١م ،در نتیجه حمله انگلیسها بر مناطق و عالقه جات شمالی
پاکستان ،و از طریق ترکستان خود را به کشور چین رسانده و پناه گزین شد.
محمد نظیم خان:میر ّ
میر ّ
محمد نظیم خان که برادر نا تنی میر صفدرعلی خان بود ،در نتیجه حمله انگلیسها بر مناطق یاد-
شده دستگیر و بعد از مدت زمان معین منحیث امیر امارت هونزا تقرر حاصل نمود .باید گـفت که اوالده میر صفدرعلی خان،
هنوز هم در منطقه شینکیانگ (سنکیانگ) ،کشور چین حیات بسر میبرند.
میر ّ
محمد جمال خان ملقب به غازی ملت:این شخصیت عقیدتی و اجتماعی اخرین امیر و حکمران دعوت و ائین اسماعیلی در
عالقهجات شمال پاکستان بود .با وصف انکه منحیث امیر موروثی امارت هونزا با سایر خانوادهاش کار میکرد ،منحیث
نماینده امام وقت در امور جماعت اسیای میانه ،جهت انفاذ اصول و قوانین عملکرد بر طریقه و عقیده در میان پیروان و
باورمندان ،کارکردهای بینظیری داشت .این شخص بعد از انفاذ قانون در مورد بکارایــی قنسل عالی کار در میان جماعت
اسیای میانه در سال ١٩٦٩م ،.موصوف صدارت این کار را برای مدت شش سال به عهده داشت .باید گـفت که ریاست موروثی
و صدارت امارت امیرنشین هونزا در سال ١٩٧٤م .طی فرمان حکومت پاکستان پایان یافت ،و امیر مذکور نیز در سال١٩٧٦م.
دیده از جهان پوشید.
ّ
مریدان و باورمندانی که بعد از وفات میر محمد جمال خان ،باقی مانده بودند انها را به نام مریدان شاه زیباک و یا شاه ارکری،
یاد مینمودند .شاه ارکری از این سبب میگـفتند که خانواده سید یاقوت شاه خان با خانواده خود در منطقه "ارکری" ،که در
وادی چترال قرار دارد ،زندگی را بسر میبردند .و پیروانی که در حلقه مریدی سید غالم علی شاه ،فرزند سید حسن اردبیلی،
شامل شده بودند انها را مریدان سید شاه حسین و یا مریدهای شاه حسن اباد ،میگـفتند .شجره شاهان حسن اباد قرار ذیل
است:
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سید شاه اردبیلی
سید شاه حسین
سید غالم علی شاه
سید شاه عبد الحسین
ُمکی سید نادر شاه
سید افسر جان( ،سر مشنری برای چترال)
سید جالل الدین
شاید برای خوانندههای عزیز واضح نباشد که برخی از دستههای سیدها و یا بهتر گـفته شود ،خواجگان منطقه سریقول در
وسط هونزا دعوت اسماعیلی را به پیش میبردند و از خود پیروان و مریدانی بجا گذاشتند که این دستههای عقیدتی را به نام
مریدان خواجگان سریقول یاد مینمایند .مزید بر ا ن اسماعیلیانی که در منطقه شینه حیات بسر میبرند ،انها را مریدان و
پیروان داعی سید شاه عبد الحمید ،و صاحبزاده شاه نواز و شاه عارف که به "بلبل پیر" یا پیر بلبل در میان مردم معروف
است ،یاد مینمایند .در این جا میخواهیم شجره پیران و داعیان سید شاه عبد الحمید و پیر سید یاقوت شاه ،را که به نام
"شاهان ارکری" ،یاد میشوند ،جهت وضاحت مطلب و دریافت معرفت بهتر و بیشتر در زمینه به نگارش میگیریم:
سید شاه نواز شاه
سید شاه عبدالرحیم اول
سید یاقوت شاه
سید شاه پرتو شاه
سید شاه عبدالرحیم ثانی
سید شاه عبدالحمید
سید شاهزاده لیث
سید شاه نواز شاه "بلبل پیر"
سید شاه عبدالجبار ( شاه زیباک)
نقش خانواده شاه کالن در گسترش دعوت اسماعیلی در"غزر":با وصف انکه در مورد دعوت ،اشاعه و گسترش ائین
اسماعیلی در منطقه غزر و سایر نواحی اطراف ان مانند ،پونال ،اشکومن ،معلومات چندان مؤثق در دست نیست ،با انهم
باید اظهار گردد که موجودیت ائین اسماعیلی در این مناطق مدیون کارکردهای داعیان و اموزگاران بدخشان و منطقه چترال،
میباشد که میتوان از فعالیتهای خیلیها مؤثر و ماندگار داعی و مشنری سید کرم علی شاه ،و فرزند ارشدش سید ظهور و یا هم
فرزند وی شاه کالن و یا سجاده نشینان او ،به شمول شاهان ارکری ،شاهان حسن اباد چترال ،سادات ارچین وسنوغر چترال،
و خواجگان منطقه سری قول و بدخشان افغانستان ،به ویژه منطقه پامیرات هر دو کنار دریای امو ،یاداور شد .باید اضافه
نمود که نقش خانواده شاه کالن ،در امر گسترش ائین اسماعیلی نه تنها در مناطق یاد شده بلکه ،در مناطق ترکستان چین،
به ویژه سری قول منطقه بدخشان افغانستان ،به ویژه مناطق زیباک ،کران و منجان ،به شمول مناطق درایم ،کزدی ،ومنطقه
سرگیالن (سرغیالن) ،قابل یاداوری است .شاهد این ادعای ما ،کارکردهای یک تن از شخصیتهای خیلیها معروف و قابل
وصف خانواده شاه کالن ،سید کرم علی شاه اول ،که در دوران امامت حضرت امام خلیلهللا ثانی ،در منطقه محالت ایران
مقیم بوده و برای جماعت مناطق مختلف اسیای مرکزی ،به شمول عالقه جات شمالی پاکستان ،خدمات شایسته و بینظیری را
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انجام داده است .بر اساس روایات تاریخی ،سید کرم علی شاه در مدت اقامت شان در دربار امام ،درس و تعلیم دینی و دنیوی
را نزد ،عموی کهنسال امام ،سید باقر شاه فرا گرفته و وی را برای پیشبرد امور دعوت در میان مردمان اسیای میانه ،به ویژه
مناطق یادشده ،اماده ساخته است .گـفته می شود ،مادامی که سید باقر شاه قوه دید ،دیدگانش را از دست میدهد ،سید کرم
علی شاه را به اسیای میانه برای تبلیغ و دعوت ائین اسماعیلی ،میفرستد .سید کرم علی شاه در قدم نخست به منطقه چترال
رسیده و در یکی از ناحیه کوچکتر که به نام "جنل کوچ" ،یاد میشود اختیار اقامت میکند و بعد از مدت زمانی رهسپار منطقه
دیگری در یاسین که به نام "برانداس" ،یاد میشود رهسپار گردیده و برای همیش در همانجا الی اخر عمر باقی میماند .بعد ان
سید ظهور ،فرزند سید کرم علی شاه ،بخاطر ادامه شکوفایــی هر چه بیشتر از پیش رسالت پدر خویش ،رهسپار ایران گردیده و
خود را به دربار امام حسن علی شاه رسانده و بعد از اخذ تعلیم و اموزش و اشنایــی هر چه بهتر با کار دعوت ،با بدست اوردن
فرمان امام وقت ،در امر پیشبرد کار دعوت در مناطق یاد شده بار مجدد به میهن بر میگردد .قابل یاداوری است سلسلهای از
دشواریها ،اغتشاشات ،و نا امنیها در این زمان در منطقه به وجود میاید و برخی از حکمرانان بر خالف کارکردهای پیران و
سیدها قیام مینمایند و برخیها مجبور به ترک محل و منطقه مینمایند .پیر سید باقر شاه بعد انکه از این گونه اوضاع و احوال
اگاه میشود ،تصمیم میگیرد تا خانواده خود از طریق یارکند( ،یارقند) ،بهمحیط و منطقه ابایــیاش که شغنان میباشد،
رهسپار گردیده و میل داشت به کار دعوت ادامه دهد ،اما با تاسف ،شخصی که در بدخشان منحیث امیر بدخشان و یا بهتر
گـفته شود ،استاندار بدخشان با پیر بخاطر برخی از مسایل مذهبی به مخالفت برخاسته و زمینه کار دعوت را برایش مساعد
نمیسازد ،و در فرجام استاندار بدخشان موصوف را با برخی از اعضای خانوادهاش ،به شمول سید کریمالمعروف ،و سید شاه
کالن اول را به شهادت میرساند ،که قبور اشخاص موصوف همین اکنون در بدخشان افغانستان موجود است که زیارتگاه
اکـثریت پیروان ائین اسماعیلی را تشکیل میدهد.
شجره خانواده شاه کالن :سید کرم علیشاه ،که در دوران امامت حضرت امام خلیلهللا ثانی فعالیت داشتند.
پسر ارشد شان ،سید طهور شاه
سید علی پرست و سید باقر شاه ،پسران سید طهور شاه
سید کیریم حیدر ،که به شاه کالن معروف است.
سید شاه سالمت ،سید شاه کالن ثانی و سید شاه میرزا ،پسران شاه کالن هستند.
سید باقر شاه ،فرزند سید شاه سالمت است.
سید جالل علی شاه ،فرزند ،سید شاه کالن ثانی است.
در همه مناطق عالقه جات شمالی پاکستان ،به سبب دشواریهای ناشی از موقعیت جغرافیای سیاسی ،و مناطق کوهستانی
دشوار گذر ،و نبود وسایل و مسایل حمل و نقل دعوت اسماعیلی در این مناطق به دشواری پیش میرفت ،و از جانبی هم
بخاطر کارکردهای ّ
سنتی عقیدتی در میان مردم و نبود روابط با امام و نهادهای امامت در انزمان ،و حاکمیت حاکمان اهل
ّ
سنت و جماعت ،کارکردهای عقیدتی ،به ویژه دعوت ائین اسماعیلی تا حدی خوب پیش نمیرفت .از همین سبب بود که امام
زمان در انوقت از میر هونزا در راستای افرینش شرایط مساعد و مناسب برای کارکردهای عقیدتی در میان جماعت ،مطالبه
همکاری مثبت و بدون درد سر برای ساکنان نمود .در ضمن یکی دیگر از دشواریهایــی در میان جماعت وجود داشت ،نحوه
ناهمگون دعوت از نطقه نظر علمی و عملی ،به ویژه اصول و شیرازه بنیادین ائین اسماعیلی ،مطابق سلیقه و ذائـقه پیران و
خلیفهها ،صورت میگرفت و هماهنگی کاری و پالیسی کمتر به نظر میرسید.
حضور ّ
سید عبدالصمد شاه به عالقه جات شمالی و دعوت اسماعیلی :سال١٩٢١م ،.در زندگی عقیدتی و اجتماعی اسماعیلیان
عالقه جات شمالی پاکستان ،یکی از سالهای خوشبختی ،کامگاری و توفیقات مزید در راستای پیشبرد کارکردها به شمار می-
رود .مسئله از این قرار بود که یک تن از اعضای خانواده حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه ،جناب سید عبدالصمد شاه ،که در
ان زمان من حیث افسرعالیرتبه هند برتانوی ایفای وظیفه مینمود ،جهت بررسی یک موضوع تازه از طریق منطقه هونزه
رهسپار ترکستان چین (کاشغر) ،گردید .در سال ١٩٢٢م ،.مادامی که از سفر شان برگشتند ،جماعت انجا را از سیاق هدایات
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و رهنمودهای امام سلطان ّ
محمد شاه ،اگاه ساختند ،و پیام و فرمان امام را در راستای استحکام عملکرد بر طریقه و عقیده به
جماعت رسانیده و هم انها را برای ساختار و بنیاد جماعتخانهها در مناطق مختلف ،مورد تشویق و ترغیب قرار دادند .بعد از
ان بود که جماعت با بسا مسایل از نزدیک اشنا شدند و هم برای شان اطمینان حاصل شد تا در راه هر چه بهتر و بیشتر
استحکام امور عقیده و طریقه ،در همه مناطق عالقه جات ،به ویژه در منطقه هونزا ،مساعی مشترک و بدون تفرقه را به پیش
ببرند .بر اساس فرمایش برخی از شخصیتهای سابقهدار اسماعیلی در منطقه ،اظهار میشود که ،موصوف در خطابه شان در
ان وقت برای جماعت اظهار نموده است که" :شما امروز تنها ذرهای از نور کلی را در برابر خود میبینید ،اما یقین داشته باشید
که زمانی میرسد که شما شاهد مشاهده نور ُکلی در این محیط و مکان خواهید بود ".بر اساس همین پیشبینی و اظهار نظر بود
که بعد از  ٣٩سال واندی ،در سال ١٩٦٠م،.نور موالنا شاه کریمالحسینی ،برای نخستین بار در میان جماعت عالقه جات
شمالی پاکستان  ،به شمول هونزه تشریف اورده و از همان منبری که ّ
سید عبدالصمد شاه وعده داده بود ،جماعت را مورد
خطاب قرار داده و از دیدار ظاهری شان انها را برخوردار ساختند.
سفر درازمدت پیر (مشنری) ،سبزعلی به مناطق شمال پاکستان :بعد از ختم این رویداد بزرگ ،یک سال بعد ،در سال
١٩٢٣م ،.بر مبنای فرمان حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه ،رهسپار منطقه شدند ،و از ان طریق وارد بدخشان ،ترکستان
چین ،کاشغر ،و سایر مناطق شدند .پیر سبز علی در زمان اقامت شان همه وصایای و هدایات حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه
را در امر استحکام اتحاد و اتفاق جماعت ،به شمول تسریع فرایند ساختار اماکن مقدسه و جماعتخانه ،به انها رسانیده و هم
در مورد نحوههای پیشرفت ،ترقی و تعالی جماعت ،شروطی را با انها در میان گذاشته و انها را بسوی افرینش محیط سالم برای
جماعت واحد ،هدایت فرمودند .پیر سبزعلی با وصف همه دشواریها ،نامالیمات سیاسی زمانی ،و دشوار بودن محیط
جغرافیای سیاسی ،باز هم توانستند از همه مناطق یادشده دیدن نمایند و جماعت را از هدایت و رهنمایــیهای امام وقت،
مستفید سازند .به منظور حصول معلومات بیشتر در زمینه میتوان به سفرنامه "پیر سبزعلی در اسیای مرکزی" ،که به زبان
انگلیسی در اکـثریت سایتهای اسماعیلی ،اقبال نشر یافته است ،مراجعه نمود.
پیام امام سلطان ّ
محمد شاه به جماعت بدخشان و شمال پاکستان :قابل یاد اوری است که در سال ١٩٤٠م ،.حضرت امام
سلطان ّ
محمد شاه ،از طریق رادیو سراسری هندوستان ،پیام شفاهی شان را به جماعت بدخشان و عالقه جات شمالی پاکستان
به زبان فارسی ،فرستادند که سیاق ان از این قرار بود" :همه جماعت سرحدات شمال هندوستان و بدخشان ،گلگت و هونزه،
را به دعاهای خیر و سالمتی یاد مینمایم ،و همه شما فرزندان روحانی من هستید که هر گز شما را فراموش نخواهم کرد ،و برای
همیش در دارین به فکر و ذکر من خواهید بود .یقین داشته باشید که نور محبت و لطف من بر سایر جماعتهای هونزا مانند
افتاب خواهد تابید .بر خوردساالن و زی دستان مهربان باشید وپسران خود را به اموختن زبان انگلیسی و اروپایــی ،تشویق و
ترغیب نمائیید وبه صحت و تندرستی جسمانی تان هم متوجه باشید".
ّ
برگزاری جشنواره الماس و پ یام دهای ان برای جماعت :در سال ١٩٤٦م ،.حضرت امام سلطان محمد شاه ،در استان
بمبئی،هندوستان در فرایند برگزاری جشواره الماس شان قرار داشتند .در همان وقت بر اساس هدایت امام ،برخی از
شخصیت های سرشناس عقیدتی ،اجتماعی و فرهنگی جمعیت اسماعیلیان بدخشان ،هونزه ،گلگت ،چترال ،و غیره مناطق به
حضور امام شرف یاب شدند .امام نمایندههای جماعت یاد شده را در سالون جداگانهای به گونه ویژه ،مورد پذیرش قرار دادند.
در ان زمان مرحوم قدرتهللا بیک خان که بحیث میر هونزا ایفای وطیفه مینمودند ،نیز از نوازش و الطاف حضرت امام سلطان
ّ
محمد شاه بهرهمند شده بودند ،حضور داشتند .در ان وقت حضرت امام فرمودند ،که ما میل داریم شانزدههزار روپیه را جهت
پیشبرد امور تعلیم و اموزش برای فرزندان عالقه جات شمالی ،به ویژه چترال و گلگت در اختیار شما گذاریم ،و مشاهده نماییم
که شما چه کرده میتوانید ،و بعد ان در این راستا کارهای بیشتر دیگری را نیز انجام خواهیم داد .در این وقت ،امام سلطان
ّ
محمد شاه در یکی از هدایات شان ،به جماعت مناطق یاد شده این چنین ارشاد فرموده بودند:
فرزندان روحانی عزیزم ! "نماینده شما فرزند روحانی عزیز قدرتهللا بیک خان که چندی قبل به همراهی تنی چند از فرزندان
روحانیام به استان بمبئ امده بودند ،هدایاتی را برای شان در راستای ساختار دبیرستانها و پیشبرد فرایند تعلیم و اموزش مؤثر
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برای فرزندان روحانیام ،فرستادم تا باشد شما از این فرصت استفاده درست و معقول نموده باشید .شما فرزند عزیزم ،قدرت
هللا بیک خان ،منحیث حاکم خوب و دلسوز ،بخاطر منفعت مردم و ملت تان ،باید از این برنامه پشتیبانی دقیق و عالی
نمایید ،تا باشد که مناطق چترال ،گلگت و حومه ان ،از این نعمت تعلیم و اموزش استفاده اعظمی نموده باشند .من یقین
دارم که شما به این نصیحتم ،توجه دقیق را مبذول داشته و همین اکنون حد اقل دو باب مکـتب را در منطقه تان بنیانگذاری
نمایید ،زیرا در مورد با قدرتهللا بیک خان ،به حد کافی در زمینه هدایت داده شده و با الطفات و نوازش ،همه مسئولیت را در
زمینه پذیرا شدند .در این مکاتب عالوه بر فرایند تعلیم و اموزش عمومی ،باید زبانهای  ،انگلیسی ،فارسی و اردو نیز به تدریس
گرفته شوند .من به شما منحیث ادای سهم خویش در زمینه ،ساالنه دوازدههزار روپیه رابرای شما منحیث بخشش خواهم
پرداخت که باید با در نظر داشت شرایط زیر بکار برده شود".
ّ
توجه امام سلطان ّ
محمد شاه به عالقه جات شمالی پاکستان :در فبروری١٩۵٠م ،.حضرت امام سلطان محمد شاه در شهر
کراچی  -پاکستان ،در منزل غالم علی تاگپور جماعت بدخشان و عالقه جات شمالی پاکستان را به حضور خویش پذیرفتند .امام
در هدایت شان از جماعت خواستند تا از کار برد مواد مخدر ،ابا ورزیده و در راستای فروغ تعلیم و اموزش فرزندان شان اقدام
علمی و عملی نمایند ،و اما در زمینه ساالنه چهارهزار روپیه را بطور بخشش بخاطر پیشبرد امور یادشده ،گسیل خواهند داشت.
درهمان وقت بود که جماعتخانه مرکزی اسماعیلی عالقه جات شمالی پاکستان ،به حیث مرکز تعلیم و اموزش به ساختار
گرفته شده بود .بعد ساختار ان ادارات جماعتی نیز ّ
بالنوبه ،به ساختار گرفته شده بودند و هم یک باب مکـتب لیلیه نیز برای
اطفال و فرزندان اعضای بیبضاعت جماعت تدارک دیده شد .بعد از تاسیس و بنیانگذاری این مکـتب نه تنها اینکه تعلیم و
اموزش سکوالر به پیش رفت ،بلکه تعلیم و اموزش مذهبی نیز از فروغ زایدالوصفی ،برخوردار گردید .امام سلطان ّ
محمد شاه،
برای فروغ هر چه بیشتر تعلیم و اموزش مذهبی مطابق نیازمندیهای زمان و جماعتّ ،
سید منیر بدخشانی را از شهر کراچی به
عالقه جات شمالی پاکستان منتقل نمودند تا برای جماعت در راستای علم و حکمت دینی ،خدمات شایانی را به انجام رساند .بر
بنیاد همان تصمیم از هر منطقه دو دو دانشاموز را به نزد شاه ّ
سید منیر بدخشانی می فرستادند تا انها از اندوختههای خود ،در
مورد تاریخ ،عقیده ،حکمت و فلسفه به میان امدن عقیده و باور اسماعیلیسم ،انها را فیضیاب نمایند .اما بعد از سپری شدن
یک سال ،روی دالیل نامعین و به میان امدن برخی شرایط سیاسی -اجتماعیّ ،
سید منیر بدخشانی ،مجبور شدند تا به شهر
کراچی دوباره فرستا ده شوند ،و از همان لطف و عنایت مادی و معنوی که حضرت امام برای جماعت در نظر گرفته بود .بعد از
رهسپار شدن ّ
سید منیر بدخشانی هیچگونه مفادی در اختیار جماعت قرار گرفته نتوانست .بعد از رهسپار شدن سید منیر
بدخشانی ،در ناحیه گلگت ،ادارهای را به نام ادارة البالغه گلگت ،به وجود اوردند که از طریق ان به نشر و تعلیم و تدریس
کـتب ،زیر نام ،دعوت ناصری ،تعلیم و اموزش ّ
شهادتین ،تحفةالناظرین ،و هفتباب داعی ابو اسحاق ،و سایر کـتابها،
اقدام ورزیدند ،و نیز مشنریها را به اطراف و اکناف عالقه جات و مناطق دوردستتری برای تبلیغ و ترویج عقاید ،ائین وکیش
اسماعیلی ،میفرستادند.
ّ
میر هونزا نماینده امام در قیادت جماعت عالقه جات شمالی و اسیای میانه:حضرت امام سلطان محمد شاه ،در سال
١٩۵١م ،.جماعت عالقه جات شمالی و بدخشان را از دیدار خویش مستفید ساخت که در ان زمان میر هونزا نیز تشریف
داشتند .در ان زمان حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه فرمودند که در ایندهها ،میر هونزا نماینده من در امور جماعت بوده و با
ایشان همه امور را به گونه درست و دقیق به پیش خواهند برد .امام فرمودند که از این به بعد ،سرپرستی جماعت هونزه،
گلگت ،پونیال ،اشکومن ،گوپس ،یاسین ،و منطقه چترال ،به دوش ایشان خواهد بود و مرا در هر زمانی و در هر مکانی از
پیشرفت ،ترقی ،تعالی و دشواریهای جماعت به گونه منظم در جریان قرار خواهند داد .مزید بر ان امام فرمودند که از این به
بعد قیادت جماعت اسیای میانه نیز به انها تفویض خواهد شد.
تشریفاوری امام زمان ،شاه کریم الحسینی ،به شمال پاکستان:با در نظرداشت توجه الزم و در خور ستایش امام سلطان
ّ
محمد شاه به عالقه جات شمالی پاکستان ،امام زمان بعد از جلوس برسریر امامت ،یازدهم جوالی سال ١٩۵٧م ،.توجه شان
را به این منطقه مبذول داشتند .از همین سبب بود که امام در تاریخ اسماعیلی برای اولین بار ،بیستم ماه اکـتوبر
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سال١٩٦٠م ،.به عالقهجات شمالی تشریف اوردند .امام زمان بدون در نظرداشت دشواریهاو شرایط مشکل محیطی و راه-
های دشوارگذر ،به مناطق هونزه ،گلگت ،و غزر ،تشریف برده و در ان زمان به جماعت هدایت داده و فرمودند که از این به
بعد امام ،بخاطر رفع دشواریهای مادی و معنوی شما ،با شما همکاری نموده و در راه ترقی و تعالی مادی و معنوی شما
خدمات الزم را انجام خواهند داد.
انفاذ نخستین ائیننامه اسماعیلی برای جماعت اسیای میانه:بعد از نخستین تشریفاوری امام زمان به منطقه ،در  ٢١ماه
مارس ،سال ١٩٦٩م ،.اولین بار ادارات جماعتی و نظام ُمکی و کامریا را  ،برای جماعت عالقهجات شمالی و نظام ائیننامه را
برای جماعت اسیای مرکزی نیز از ان طریق ،نافذ ساختند و با هدایت جدید از طریق عالقهجات شمالی پاکستان ،برای همگان
ابالغ گردید .در همان زمان انجمن کاری عقیدتی اسماعیلی در امور عقیده و عملکرد بر طریقه بنیان گذاری شد و جماعت
توانست در راستای پیشبرد امور عقیدتی سهم فعال شان را ادا نمایند .این انجمن توانست کـتب و افریدههای زیر را جهت
استفاده جماعت بدست نشر بسپارد:
 کـتاب المناقب
 گلدسته مناق
 حسن صباح ،حقایق و افسانهها
 کالم پیر ناصرخسرو ،حصه اول
 کالم پیر ناصرخسرو ،حصه دوم
امام به منظور اشاعه و نشر این همه اثار ،به ویژه کالم پیر ناصرخسرو را به حد خیلیها زیاد مورد ستایش قرار دادند .باید گـفت
که انجمنها ،دفاتر و سایر نهادها و مؤسسات نیز در مدت زمان معین تا به امروز ،در شرف تاسیس هستند و به کارهای
عمراناتی ،مادی ،معنوی و عقیدتی می پردازند .اکنون میخواهیم عالقهمندان ،دوستان و خوانندههای موضوع هـذا را با برخی
از مسایل تاریخی و عقیدتی زمان امامت حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه ،که برای جماعت بدخشان وعالقه جات شمالی
پاکستان جهت رفع دشواریها ،سؤ تفاهمات ،و برداشتهای نادرست ،از عملکرد بر طریقه را به ذهن شان میپروراندند ،شما
را با مرور و خوانش فرامین امام که به زبان فارسی به مناطق اسیای میانه به شمول شغنان  -روشان بدخشان افغانستان
فرستاده و متن روسی انها در اختیار نگارنده قرار گرفته است ،اشنا سازم .فرمان شماره :٢٤به ایشان زیباک ،شاه عبدالمعانی،
در مورد الغا حرکت پنجه بهایــی ،و ضرورت بازدید یکبار در سه سال از دربار اقاخان  ٢٢فبروری  ٢٢ -مارس١٩٢٨ ،
"شاه عبدالمعانی و جماعت عزیز ،ارادتمند ،صادق و فرمانبردار! در پناه عصمت خداوند بوده باشید .به همه ارادتمندان ،اعم
از ذکور ،اناث و جوانان ،دعا میکنم که در پناه و عصمت خداوند بوده ،دارای تندرستی کامل ،موفقیت و ّ
مسرت باشید و در
عملکرد بر عقیده و باور تان بر صراط المستقیم استوار باشید .امید دارم که همه شما از وسوسه شیطان بدور بوده و در امان
دایمی خداوند بوده باشید .من میل دارم در این فرمانم ،به همه شما هدایت دهم تا ان عادات مذمومای که در میان شما وجود
دارند ،بر شما مستولیاند و من از انها اگاه هستم ،باید متروک قرار داد ،زیرا انها باعث ناراحتی من میشوند .و برای همه شما
هدایت می دهم تا از عادات گذشته تان صرف نظر کنید .تنی چند که در گذشته مال سرکار ما را جمع مینمودند ،از این به بعد
نباید این کار را انجام دهند .باید دقت کرد که همه مال سرکار باید توسط پیرها جمعاوری گردیده از طریق چترال و یا سایر
مجراها ،به من انتقال بدهند .من چندی پیش به هندوستان برگشتم ،اما هیچ کسی به این مسئله با دقت کامل برخورد نه-
نموده است .توجه الزم را به ان مبذول نداشتهاند ،و مال سرکار (مال واجبات) ،را انتقال نه داده اند .بعد از این نباید این
چنین عمل صورت گیرد ،و باکی ندارد در هر کجایــی که من قرار داشته باشم .انچه را جمعاوری میکنید ،انرا بفرستید و از کم
بودن ان نباید خجلتزده باشید .در اینده باید مال واجبات را توسط دو تن از افراد مؤمن و صادق به من بفرستید .سخن در
مورد تحریک پنجه بهایــی است .اگر پولی که از  ٤-۵پیر بدست میاید ،پول انها را باهم مختلط نکنید ،دقت نمائید و تشویش
نداشته باشید .همه سال چهرهها و شخصیتهای سرشناس از سراسر جهان به نزد من میایند و از من جویای هدایت میشوند،
داکتر نصرالدین شاه پیکار

301

اداره نشرات سیمای شغنان

و انهایــی که جهت انتقال واجبات و یا سایر امور نزد من میایند هیچ نوع دشواری برای انها رخ نداده و به میان نه امده است.
بعد از هر سه سال ،باید پیرها به نزد من بیایند ،و انهایــی که مشتاق دیدار با من هستند ،باید از پیرهای شان اجازهنامه داشته
باشند .من عقیده دارم که باورمندان من با روح و روان خود ،در خدمت من قرار دارند .از اختالفات ذاتالبینی خود بگذرید ،و
بدون قید و شرط باید از فرمان من اطاعت کنید .باور دارم که خداوند در این راستا شما را یار و مددگار بوده و شما را از غم و
مصیبت ،نجات میدهد .خداوند به شما زندگی درست اعطا فرماید".
فرمان شماره  :٢۵نامه شاه عبدالمعانی به خلیفه سید عرب شاه ،در مورد الغا حرکت پنجه بهایــی و تعویض ذکر"پیرشاه"٦
سپتامبر١٩٢٨ ،م .به حضور عالیقدر خلیفه سید عرب شاه! در پناه عصمت پروردگار بوده باشید! خلیفه عزیزم سید عرب شاه،
در پناه عصمت پروردگار بوده باشید .به برکت موالی زمان همه امور ما درست بوده و امید دارم که شما با همه جماعت دارای
صحت و ارامش کامل بوده باشید .زمان زیادی سپری گردیده است که از شخص شما و از جماعت احوال درست و دقیق ندارم.
از این سبب خواستم سید میرزا شاه را که حامل فرمان امام عالیقدر است ،بسوی شغنان بفرستم تا شما از ان مطلع بوده
باشید .از ان جایــی که من نزد شما امده نمیتوانم ،به سبب اینکه برخی از مناطق شما مانند ،شاه درهغند ،سوچن ،و خارق
زیر اثر روسیه قرار دارند .فرمانی را که به شما می فرستم ،به اطالع جماعت برسانید و از متن ان فراتر نروید .مقام عالی برای
جماعت فرمان داده است که از این به بعد نباید "پیر شاه" ،را خواند و بجای ان ذکر ،یا ّ
محمد یا علی ،را صبحگاه و
شامگهان ،برای پنجصد بار تکرار نمائید ،و بیشتر از هدایت داده شده ،فراتر نروید ،و داشتههای فرمان مبارک را که در سیاق
ان درج است ،در زندگی روزمره تان تطبیق نمائید .با عرض احترام به همه مردان ،زنان و جوانان ،در پناه عصمت خداوند
باشید .شاه عبدالمعانی ،سنبله  ،١٣٠٧هجری شمسی .فرمان شماره  .٢٧فرمان اقاخان به خواجه بدل در مورد اشتی نمودن با
ایشان حارث و الغا حرکت پنجه بهایــی ١٦ .اکـتوبر ١٤ -نوامبر١٩٢٨ ،م .به مؤمنان صادق و ثابت قدم طریقه ،موکی خواجه
بدل عزیزم و همه مریدان مقیم چترال ،لوت کوه ،سوچـان ،بدخشـان ،شـاهدره ،غنـد ،شغنـان ،در مارخت ،غـاران،
اشکاشم،زیباک ،رین ،نودی ،سدیشتراگی ،واخان ،منجان ،درایم ،راغ ،یارقنـد ،به همه محالت ذکر شده ،به مردان و
زنان ،خورد و بزرگ و همه کهنساالن!دعا می کنم که همه شما در پناه عصمت خداوند بوده باشید ،و امید میبرم که به همه
ارزوهای دینی و دنیوی تان موفق و کامگار باشید .من همواره به دربار خداوند دعا میکنم که تا راز و نیاز شما مؤمنان را به
درگاه خود قبول فرموده وهمه ارزوهای نیک شما را براورده سازد .ارزو دارم که همه انها صادقانه و با عقیده راسخ با همه برادران
هم کیش و مسلمان خود ،روابط سالم داشته ،با محبت و شفقت زندگی مشترک را سپری نمائید .در کارهای نیک همدیگر را
یاری کنید و دلهای تان را از کدورت پاک کنید ،و خویشتن را از دیگران باال ندانید ،ظاهر و باطن تان را باید از طریق پرداخت
زکات (مال واجبات) ،پاک نگهدارید و در فرستادن زکات تان کاهل نباشید .انچه که در نامه ذکر شده است باید فیالفـور مورد
اجرا قرار گیرد.اسماعیل و عبدالرحیم را که حامل پیام و نامه شما بودند ،به دربار من مواصلت ورزیدند .بار مجدد فرمان می-
دهم ،انچه که در متن فرمان سال گذشته بود ،باید مورد اجرا قرار گیرد .به همه مخلصان و مؤمنان ،به ویژه انهایــی که
مسئولیت جمعاوری زکات را دارند ،باید در همه امور خود ا از ایشان حارث ،فرمانبرداری کنند .برخی از مؤمنانای که در
شغنان قرار دارند و تحریک پنجه بهایــی را به وجود اوردند ،که ً
قبال طی فرمانم مورد الغا قرار داده شده بود ،نباید با بدست
اوردن این فرمان ،هنوز هم خویشتن را طرفداران ،تحریک پنجه بهایــی ،بشمارند .خداوند به لطف و مرحمت بیپایان خویش،
همه ارادتمندان خود را از همه مسایل مذموم و اندیشههای زشت ،نگاهداشته تا باشد ،اماده دریافت ّ
مسرت دارین شوند.
جمادی االول.١٣٤٧،
امت مسلمه و پیروان صادق و درستکار خاتم النبیین ،مؤمنان با اراده و مصمم ،دوستان عزیز ،برادران به جان برابر و متحد،
و موکی زیاد نزدیک به من شاه عبدالمعانی و مریدان و پیروان صادق او ،ساکنان بدخشان ،چترال ،غزر ،ورشیگوم،
اشکومن ،هزاره ،ملک دشت ،سریقول ،یار کند ،واخان ،شغنان ،سایر محالت ،همه مرد و زن ،ضعفا و اقویا ،جوانان و
پیران که در پناه عصمت خداوند یکـتا و مالک هر دو سرا ،قرار دارید ،باید بدانید که همواره در ارزوی تندرستی ،سالمتی،
کامیابی و خوشبختی و مصئونیت شما را از قادر توانا مطالبه مینمایم .امید دارم که همه جماعت با پیروی از ّ
سنت دیرینه بابا و
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اجداد خویش ،مانند همیشه بخاطر اجرای هدایت قادر مطلق و انجام وظایف و مسئولیتهای خود در سایه هدایت موالی
زمان قرار داشته و همواره در قطار حامیان ایجاد محبت ،صداقت و دوستی در میان انسانها ،بوده و همواره بر صراط
المستقیم ،روان باشید .با انجام کارهای نیک و محموده و پیروی از هدایت خداوندی ،دلهای تان را پاک نگهدارید و از هرگونه
ملوثات خود را دور نگهدارید و روان تان را از تاریکیهای ظاهری و باطنی محفوظ نگهدارید و از هر گونه اعمال ناپسند و
غیراخالقی ،همواره خود را دور نگهدارید و باعث توهین و تحقیر دیگران نشوید و در خانوادههای تان فضای پرمحبت و
دوستی ،را بیافرینید .باید بدانید که از طریق مسایل یاد شده میتوانید برای همیش نجات یابید و در رحمت جاودانگی
خداوند ،قرار گیرید .همیشه مطابق قانون و مقررات زندگی نمائید و مسئولیتهای مادی و معنوی تان را به وجه احسن به سر
رسانید و در روشنی هدایت و اموزش معلمان و داعیان تان بوده باشید .در این اواخر ،برخی از انسانها به نسبت نافهمی
خویش ،بر خالف اداب و ّ
سنتهای اجداد خود ،گـفتار و هدایت اموزگاران و موکیهای شانرا به انحراف میکشانند و از راه
راست و صراط المستقیم بدور میروند .این گونه اعمال خالف حرکات و اخالق اسماعیلی بوده و بر ضد نظام خانواده و زندگی
انسانی بر روی زمین میباشد .به همه جوامع باید احترام قایل بود و مسئولیتهای اخالقی خود را از صمیم دل انجام داد ،و از
موکی شاه عبدالمعانی ،باید پیروی کرد ،شخصی که بدون در نظرداشت سن و سال جوانش ،همه جانبه و صادقانه در امر
تطبیق هدایات و نظام ما ،با اخالق حمیده و نیکو به سر میرساند .باید همه هدایات او را به حیث احکام قابل قدر دانسته،
همه زنان و مردان باید از قوانین مروجه طریقه اسماعیلی ،اگاه ساخته و مطابق ان حرکت نمایند .همه جوانان ،فرزندان،
مردان و زنان را باید از علم بهرهمند ساخت و در برابر هدایت مطیع و فرمان بردار باشیدُ .مکی (پیر) ،باید مال سرکار را جمع
نموده و یک جا با مال واجبات جماعت که ً
قبال در اختیار شان گذاشته شده است ،صادقانه به مکانای که الزم باشد،
برساند ،زیرا این عمل خود بر زندگی جماعت زیاد اثر خواهد گذاشت ،و مطابق ان باید عمل نمود .همگان باید شرایط جهانی
را درک نموده و بر راه راست روان باشند .در زمان دشواری های اقتصادی باید از صبر و حوصله کار گیرید ،و همواره مشکور
سنتهای اسماعیلیان اسیای مرکزی:نظام پیرداری ،ستون فقرات ّ
شوال .١٣٤٨ ،تداوم دگرگونیهای معقول ،در ّ
باشیدّ .
سنت-
های اسماعیلیان سراسر مناطق اسیای میانه را در زمانههای گذشته ومعاصر ،تشکیل داده است .رسالت پیرها و خلیفه تنها
رهنمایــی و استقامت بخشیدن باورمندان و پیروان کیش اسماعیلی نبوده ،بلکه انها همواره سعی ورزیده اند تا سایر عالقه
مندان راه حقیقت و حقانیت عقیده اسالمی را ،از طریق پیشکش دیدگاههای ناهمگون علم ،حکمت و فلسفه دینی ،به اغوش
بکشند .و بدون تردید این گونه شیوهها و برداشتهای عقیدتی ،تصوفی ،فلسفی و عقالنی باعث افرینش اسباب گسترش این
ائین ،در سراسر مناطق اسیای مرکزی و حتی در ممالک برونمرزی ان گردید .بسا از پیرها نه تنها در پیشبرد عملکرد برعقیده و
باور به مشق و تمرین مینشستند ،بلکه انها منحیث چهرههای سیاسی ،ادبی ،فرهنگی واجتماعی نیز ،نقش مؤثر و محیطی
شان را در راستای غنامند سازی هرچه بیشتر از پیش مواریث عقیدتی ،و فرهنگی گذشته مردم ،به سطح محیطی و ملی ،ادا می
نمودند .ایجاد روابط و مناسبات با امامان اسماعیلی ،در نیمه دوم سده ١٩م ،.انتقال مال سرکار(مال واجبات) ،از طریق
منطقه چترال به بمبئی ،فرستادن داعیان و مشنریهای مناطق مختلف اسیای مرکزی ،و عالقه جات شمالی پاکستان ،ترکستان
چین و مناطق مرکزی افغانستان ،باعث ارتقای بیشتر از پیش پیرها و همکاران شان در میان جماعت اسیای مرکزی گردید.
روابط دسته ها و جمعیتهای اسماعیلیان اسیای میانه ،در اواخرسده١٩م ،.و اوایل سده ٢٠م ،.با پیشوای عقیدتی و مذهبی
شان (امام وقت) ،بعد از انکه از سرزمین ایران رهسپار بمبئی هندوستان شدند ،بهتر از پیش شد .فرامین و هدایات امام در
انوقت ،از طریق حاجیان و شخصیتهای معروف و مشهور ،به شمول داعیان و همکاران دایمی شان ،باعث ایجاد همبستگی
بهتر عقیدتی در میان جمعیتهای ناهمگون گردیده و همواره بر بنیاد هدایت موصوله زندگی دینی و دنیوی شان را مطابق
محتوا و سیاق هدایات یاد شده ،ترتیب و تنظیم می نمودند .برعالوه اینکه جماعت از طریق فرامین و هدایات امام شان مستفید
میشدندً ،
بعضا نمایندههای ویژه امام نیز به منطقه قصد سفر مینمودند و جماعت را از فیض هدایات امام ،بهرهمند می-
ساختند ،که میتوان از سفر پیر سبز علی ،سید منیر بدخشانی" ،چوته الخانی" ،یا الخانی خورد ،سید گیالنی ،میر هونزا ،پیر
کرم علی شاه شغنانی ،حاجی گوهر شاه ،پیر یوسف علی شاه و شاه کالن ،یاد نمود .این شخصیتها از یک طرف هدایت و
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پیام امام را به جماعت میرساندند و از جانب دیگر در راستای تطبیق هدایات و پیشبرد امور و ّ
سنت جدید عقیدتی ،نقشهای
خیلیها بارزی را بازی مینمودند .به تاریخ بیست و یکم نوامبر سال ١٩٦٤م ،.حضرت واال اقاخان به استان کراچی پاکستان
تشریف فرما شدند و برای مدت زمان ً
تقریبا طوالنی در ان جا به کارهای رسمی شان ادامه دادند .در این اثنا بود که اقایان
رمضان عاشوری و رمضان علی به شهر کراچی پاکستان سفر نموده و زمینه برای شان مساعد گردید تا با امیرعلی کریم ،که از
سال (١٩٧٨ -١٩١٠م) ،مقام وزارت اداره دفتر امام وقت را اداره مینمودند ،بازدید نمودند .خوشبختانه امام وقت بدون در
نظرداشت شرایط زمانی محدودی که بخاطر کارکردهای متداومش در اختیار داشت ،به تاریخ  ٢٣دسامبر١٩٦٤ ،م ،.اشخاص
موصوف را توام با وزیر امیر علی کریم به حضور پذیرفتند و هدایات مشخصی را در زمینه کارکردهای معین مطابق به شرایط
زمان و مکان و واقعیتهای عینی محیط عقیدتی افغانستان که اسماعیلیان در ان زیست میکنند ،به ایشان تفویض نمودند.
چون شرایط افغانستان گونه دیگری بود و هم اسماعیلیان در میان خود برخی از مسایل را به گونه وارونه مورد بحث و فحث
قرار میدادند ،امام فردی را به نام وارس"ج .ا .الخانی" ،که در ذهنیت عام اسماعیلیان اسیای جنوبی به نام "چوته الخانی"،
یا "الخانی کهتر" ،معروف بود ،و تا حدی با مسایل عقیدتی و باورهای دینی جماعت اسیای جنوبی و نه اسیای مرکزی ،به ویژه
افغانستان اگاهی نسبی داشتند ،گویا منحیث میانجی مثبتاندیش و جمعگرا ،در امر بررسی دقیقتر مسایل داخلی میان
مریدان امام در افغانستان به ویژه جماعت نواحی مرکزی افغانستان به شمول مناطق کوهسار بدخشان و فالت پامیر،
فرستادند .اما واقعیت این است که ان مسئولیتی را که امام به فرد یادشده سپردند نتوانستند ان را به شیوه عقالنی بر کرسی
عمل بنشانند و برعکس برخی از دشواریهای دیگری نیز به میان اوردند که تا به امروز دامنگیر جماعت مرکزی افغانستان است
که بدون تردید جماعت بدخشانات نیز از ان بی اثر باقی نماند .باید گـفت انگونه که سفر مشنری سبزعلی در اسیای میانه باعث
افرینش برخی از دشواریها در میان جماعت اسیای مرکزی به ویژه مناطق عالقه جات شمال پاکستان و جنوبی پامیر
تاجیکستان گردید ،چوته الخانی نیز ،با درد سر مشابه جماعت را سر دچار ساخت .الخانی ،در ابتدای امر سعی ورزید تا همه
اهل هنود را مورد تشویق قرار دهد تا اسمای شان را تغییر داده و نام مسلمانی را انتخاب نمایند و در میان اسماعیلیان
افغانستان کارکردهایــی داشته باشند ،که این مسئله باعث ناراحتی برخی از رهبران ّ
سنتی اسماعیلیان در سراسر افغانستان
گردید .چوته الخانی ،که در انجمن عقیدتی و مذهبی وابسته به جماعت هندوستان ایفای وطیفه مینمود ،بر اساس هدایت امام
زمان به افغانستان سفر نمود تا از مسایل و رسایل عقیدتی ،اجتماعی ،سیاسی و بینش سکوالریسم جماعت افغانستان گزارش
دقیقی را در اختیار امام زمان بگذارد تا فرایند کار کردهای عقیدتی و باورهای دینی مطابق اصول بنیادین دین مبین اسالم و
تعبیر و تفسیر ویژه اسماعیلیان ازعقیده و باورهای باطنی ،در میان جماعتای که دارای تاریخ پر از فراز و فرود عقیدتی بوده
است ،کار مؤثر را در عرصههای ناهمگون زندگی انها ،انجام داده بتوانند .الخانی وارد کابل شد و برای مدت زمان معین
توانست دفترچه گزارشیاش را که شامل  ٢۵صحیفه و حاکی از امور مذهبی و سکوالر بود ،خدمت امام وقت پیشکش نمود.
سید منصور فرزند سید ّ
محمد خان ،که دارای اختالفات سلیقهای با برخی از دستهی دیگر اسماعیلیان قرار بود ،نیز بعد از
رهسپار شدن الخانی ،وارد شهر کراچی میشود ،و برای امام زمان تعهد میسپارد که همه امور مذهبی جماعت افغانستان را
مطابق هدایت امام وقت ،به پیش خواهد برد و در ان تعللی نخواهد ورزید و از هر گونه مساعی مشترک در زمینه اتحاد ،اتفاق
و گرایش جمعی در میان همه اقشار جماعت افغانستان ،دریغ نخواهد ورزید .مزید بر ان شخص موصوف منحیث سردبیر
دسته جدا شده نیز تعیین گردید و اختیار برایش تفویض گردید تا مال واجبات جماعت را جمع نماید و در زمانی و در هر مکانی
که الزم باشد ،به سود عمومی جماعت به مصرف رسانیده شود .چوته الخانی بار مجدد در ماه اگست سال ١٩٦۵م .وارد کابل
شد ،و از سال (،)١٩٦۵ -١٩٧٣برای مدت هشت سال منحیث نماینده امام در امور جماعت اسیای میانه ،مصدرت خدماتی
قرار گرفت که توضیح مفصل ان از حوصله خوانش عالقه مندان شاید بیرون باشد .وی همواره میان کابل و دهلی ،رفت و امد
داشت و امور جماعت را مورد بررسی قرار می داد و امام زمان را از مسایل و حوادث در جریان قرار میداد .درهمان اثنا بود که
الخانی با جماعت "ترکمن"" ،سیاه سنگ"" ،کالو"" ،شیبر" ،و استان مزار شریف ،نیز بازدید به عمل اورد .مزید بر ان میل
داشت تا به ناحیه بدخشانات و فالت پامیر نیز سفر نمایند ،اما انگونه که گویا موضوع برفریزیهای زیاد باعث شده بود تا
داکتر نصرالدین شاه پیکار

304

اداره نشرات سیمای شغنان

موصوف از سفرش به ان طرف ،صرف نظر کنند .در صورتی در برخی از اسناد و مدارک دیگری که نزد نگارنده است ،حاکی از
ان است که حضور عینی و عملی شاه عبدالجبار خان ،که منحیث پیردارای مقام بلند در میان جماعت بود و هم در انزمان
منحیث نماینده مردم در پارلمان افغانستان ایفای وظیفه میکرد ،باعث توقف شان در رفتن به محیط بدخشان گردید تا باشد
ان پیامی را که به جماعت مرکزی افغا نستان انتقال داده بود ،برای جماعت بدخشان نباید رسید زیرا افرادی که برای سالیان
متمادی این کار را به نفع خویش انجام داده بودند ،نباید از دست دهند و به گونه ّ
سنتی از ان باید استفاده نمود .در راستای
جمعاوری مال واجبات و مصرف ان برای جماعت در شرایط معین زمانی و مکانی قابل یاداوری است و بدون تردید دوستان و
خوانندههای عزیز نیز میدانند که شاه عبدالجبار خان ً
اصال از سالله پیرها و روحانیون عالقه جات شمالی "بدخشان" ،پاکستان
به افغانستان مهاجر گردیده و دارای اندوختههای گسترده و خاطراتای بود در راستای کارکردهای نهادها و مؤسسات امامت
در مناطق" :چترال"" ،هونزا"" ،غذر"" ،یاسین"" ،هوچ" ،به شمول ترکستان چین و سینکیانگ امروزی ،به شمول کاشغر،
اویغور ،تاشقرغان ،و غیره بود و از این سبب میدانست که مسئله از چه قرار است.
(برای معلومات بیشتر ،میتوان به دایرةالمعارف اسماعیلی) ،تالیف ممتاز علی تاجالدین ،پاکستان ،کراچی ،فبروری،
٢٠٠٦م ،.مراجعه نمود ).چوته الخانی ،در میان جماعت افغانستان به ویژه جماعتای در کابل مقیم بود ،کارکرد و ساختار
جماعتخانه نخستین را در سال١٩٦٩م ،.در کابل مدیون فعالیتهای شخص یادشده میدانند .ان عدهای از اعضای جماعت
که در سال ١٩٦٣م ،.با سید نادر خان کیانی قطع رابطه نموده بودند و شخص سید منصور فرزند سید ّ
محمد خان را منحیث
شخصیت عقیدتی خویش پذیرفتند .حضور شان در جماعتخانه یاد شده ،اغاز گردید .بعد ان برخی از مراسم تشریفات
مذهبی ،مانند خوانش فرامین ،قصیده ،بزرگداشت از زادروز امام وقت ،برگزاری مراسم تختنشینی ،مراسم عیدین ،برگزاری
نوروز ،خوانش تسبیحات و غیره رواج پیدا کرد .بر اساس عقیده برخی از باورمندان ،ساختار و افرینش جماعتخانه نخستین،
در حقیقت "معرف هویت" ،اسماعیلیان مرکزی به شمار می رفت که این موضوع خود به یک بحث طوالنی و عقالنی نیاز دارد.
باید اضافه کرد که اعتبار از سال ١٩٧٧م ،.همه فعالیتهای این جماعتخانه در ارتباط و مساعی مشترک اداره نمایندگی امام
در استان کراچی ،صورت میگرفت .در مورد مشنری سبزعلی نیز اسناد و مدارک زیادی در اختیار است تا روی ان مکث نمود،
اما چون کارکردهایــی صورت نگرفته است که دارای دگرگونی ژرف عقیدتی و تاریخی باشند و باعث بالندگی جماعت اسیای میانه
گردیده باشد ،و چون ویژگی یک سفرنامه را دارا است ،از این سبب در این اختصار از نگارش در زمینه ان ابا خواهم ورزید .اما
سخن دیگر ،و ان هم یادی از باورمند گرایش باطنی و خادم قوم و عقیده ،مرحوم و مغفور گلدسته شاه است که منحیث یک
روشنفکر عقیدتی و اجتماعی در نتیجه مساعی مشترک و حمایت همه افراد و شخصیتهای منور ان زمان شغنان توانست پیام-
اور نظام جدید عقیدتی باشد که همه تحصیلکردهها و روشنفکران ان وقت ،از وی حمایت مینمودند و به منظور به میان امدن
یک سیستم عقیدتی جدید که دارای متون و سیاق عقالنی و روشنفکرانه تاریخی باشد ،سعی می ورزیدند .مقصد از یاداوری این
مطلب این است که امروز چگونه خواهیم توانست انچه را که روشنفکران ان زمان میل داشتند تا تغییراتی را به وجود بیاورند و
بسا از منورینای که در ان زمان با کاروان ترقی و تعالی یک جا بودند و امروز نیز در قید حیات هستند بتوانیم از الهامگیری ان-
زمان بار مجدد باعث حفظ و پذیرش فرایند دقیق تاریخ پربارعقیدتی اسماعیلسیم ،به ویژه دوره فاطمیان ،نزاریان ،کارکردهای
سنت خردگرایانه و ماندگار ّ
افتخارافرین پیر کوهستان شیخالجبل سیدنا حسن صباح ،و داعیه تاریخی و فلسفی ّ
حجت
خراسان ،دانشمند سترگ وفیلسوف نامی ،سید شاه ناصرخسرو و سایر شخصیتهای تاریخی مان گردیم .یکی از این
شخصیتها که بر اساس هدایت امام سلطان ّ
محمد شاه ،به همه مناطق اسیای مرکزی سفر نموده است ،مشنری (پیر)،
سبزعلی بود که در سال١٩٢٠م ،توانست از مناطق بدخشان افغانستان ،تاجیکستان ،عالقهجات شمالی پاکستان ،و
ترکستان چین  ،بازدید به عمل اورد و هم پیام امام زمان را به جماعت اسیای مرکزی برسانند و هدایات و دساتیری را که در
رابطه به عملکرد جدید بر عقیده و طریقه اسماعیلی بود ،منحیث نماینده امام ،صادر نمایند .موصوف سعی ورزید تا مراسم
تشریفات مشابهای را با رسوم و رواج اسماعیلیان نزاری جماعت هندوستان را معرفی نماید و هم موضوع جابجا سازی و تعیین
سنت جماعت اسیای میانه ً
ُمکی و کامریا که در ّ
عمال وجود نداشت و مسئولیت انها را پیرها و خلیفهها انجام میدادند ،معرفی
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نماید و در ضمن میل داشت تا ّ
سنت "چراغروشن" ،را با خوانش تسبیحات معاوضه کند".قابل یاداوری است که این چنین
سنت چراغروشن من حیث ّ
عمل ،یعنی تعویض ّ
سنت دیرینه حضرت پیر ناصرخسرو ،و سایر اقدامات عجوالنه بدون در
نظرداشت رسوم و عنعنات مردم و عدم احترام به ان ،با همکاری برخی از افراد و اشخاص اهل غرض ،باعث گردید تا تعداد
زیادی از پیروان اسماعیلی ،کیش و ائین شان را ترک گـفتند و با دستههای دیگر عقیدتی ،پیوستند ،که این خود ضربهای بود
به پیکر عقیدتی مردمان نه تنها عالقه جات شمالی پاکستان ،بلکه ،سایر مناطق اسیای میانه که اثرات انرا تا به امروز نیز
مشاهده میکنیم ،به ویژه بعد از بنیانگذاری نهادها و مؤسسات جماعتی و امامت در افغانستان ،که دشواری ان در شرایط
کنونی ،در زندگی ان مردم خیلیها واضح ،محسوس و ملموس است .یکی از شخصیتهای دیگر که به مناطق مختلف اسیای
مرکزی سفر کرده بودند ،اغای صمد شاه الحسینی بود ،که از هونـزا ،غـذر ،کاشغر و برخی مناطق خورد و ریزه دیگر ،در
مراحل اغازین سال١٩٢٠م ،دیدن به عمل اورد ،و به ساختار جماعتخانهها با کمک مردم محل و مناطق یاد شده ،اقدام
عملی نمود .به اصطالح و دید گاههای برخی از افراد که پیر سبزعلی را من حیث شخصیت پیادهساز پالیسی جدید امامت در
راستای عقیدتی در میان جماعت اسیای میانه میدانند ،باید اظهار نمود که هیچگونه تغییر و تبدیلی که دارای ویژگیها و
خارقالعادگیها برای جماعت ان مناطق ،به ویژه بدخشانات باشد ،نه در همان وقت و نه هم در زمان و مکان کنونی
محسوس و ملموس بوده است .این موضوع بر بنیاد دو دلیل نتوانست به منصه اجرا گذاشته شود :اول ،اینکه موجودیت
نظام شوروی سوسیالستی ،که در ان وقت ،موضوعات دینی انقدر مورد دلبستگی قرار نمیگرفتند به وجود امد ،و از جانبی هم
موضوع حفظ مراسم تشریفات مذهبی ّ
سنتی که در ژرفای ریشههای فکری مردم ،مسئولین عقیدتی و شخصیتهای پیشگام و
منور مردم و جماعت اسیای میانه ،جا گرفته بود ،باعث به شکست مواجه ساختن برنامه خالف عنعنات و ّ
سنت مردمان
پامیرزمین ،گردید .مزید بر ان بدون تردید ،برنامههای پیر سبزعلی در واقعیت امر هم نقش تاریخی قیادت ّ
سنتی ان مناطق را
که "پیرداری و نظام خلیفهساالری بود" ،نادیده گرفت ،و تنها ان قسمتهایــی از رسوم و مناسبات عقیدتی باقیماندند که در
سنت مردمان اسیای میانه در کلیت و یا هم در ّ
ّ
سنتهای ویژه مردمان بدخشان دو کنار دریای امو و یا هم در میان مردمان
"بدخشان عالقه جات شمالی پاکستان" ،ریشه خیلیها ژرفی داشتند .دگرگونیهای مؤسساتی در میان جمعیتهای مختلف
اسماعیلی در عالقه جات شمالی پاکستان ،و چترال با یکنوع استواری بیسابقه به پیش میرفت ،و بر خالف جماعت بدخشان
و چین که امکانات ایجاد روابط مؤسساتی را در سده بیست با امام ایجاد کرده نمیتوانستند ،توانستند دارای روابط و گـفتمان
خیلیها منظم با امام زمان و نهادهای امامت باشند .در ان جا ،جای پیرها و خلیفهها راُ ،مکی و کامریاها گرفتند ،و همه
امورعقیدتی جماعت را در محوطه جماعتخانههای اعمار شده ،تا حدی به گونه درست و منظم به پیش میبردند ،و با انهم
هنوز نظام "چراغروشن" ،و سایر مسایل مطابق هدایت جدید و با در نظرداشت حفظ و حراست مراسم تشریفات ّ
سنتی مذهبی
جماعت به پیش میرفت .در میان شخصیتهای بانفوذ دیگر که از مناطق یاد شده دیدن به عمل اورده ،اغا صمد شاه
الحسینی ،میباشد که در اواخر سال ١٩٢٠م ،از مناطق هونزه ،غذر و کاشغر دیدن به عمل اورد و بعد جماعت را به ساختار
اماکن مقدسه ،به شمول جماعتخانه در محالت موجود ،مورد تشویق و ترغیب قرار داد .تالشهای مدرنیزهسازی امورعقیدتی
در عالقه جات شمالی پاکستان و مناطق بدخشان افغانستان ،که پیر سبزعلی در راس ان قرار داشت ،انقدر به نتایج مطلوب
نرسید .برخیها را باور بر این است که موجودیت نظام شوروی سوسیالستی در بدخشان تاجیکستان و اثرات غیرمستقیم
فرهنگ سیاسی ان بر بدخشان افغانستان شاید هم یکی از علل ان بوده باشد ،ولی نباید مقاومت پیرها ،روحانیون،
روشنفکران و خلیفه های مقیم منطقه را در زمینه نادیده گرفت ،زیرا برای شخصیت های بانفوذ محیط و منطقه ساده به نظر
نمیرسید تا یکسره و یکباره با ّ
سنت چندینسده خود که وارث ان پیر ناصرخسرو بود ،از دست دهند و یا هم به ان با دیده بی-
احترامی بنگرند .یکی دیگر از اسباب ناکامگاریهای پیر سبزعلی در در زمینه استقرار نظام جدید و نهادهای امامت در واقعیت
امر بیاعتنایــی در برابر ّ
سنت مردم هر دو کنار دریای پنج و هم عدم ادای احترام به شخصیت تاریخی ،عقیدتی ،خانوادگی و
فردی پیرها و خلیفه ها در محیط و منطقه شغنان هر دو قسمت بود ،که همین اکنون هم بسا از مسایل مشابه در زمینه بعد از
تاسیس ادارات و مؤسسات جدید امامت و جماعتی در افغنستان به وضاحت به مشاهده میرسد که بدون تردید شرایط ناباوری-
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ها که زمانی در شمال پاکستان به وجود امده بود و همین اکنون هم جریان دارد ،در افغانستان نیز به همانسان الی زمانههای
خیلیها دور باقی خواهد ماند .باید یاداور شد که تنها برخی از عناصر عملکرد بر عقیده و طریقه شامل ّ
سنت پیر ناصرخسرو
گردیده و اثرات انها بیشتر در عالقه جات شمالی پاکستان به مشاهده میرسد و کمترینها در ّ
سنت مردمان اسماعیلیان
بدخشان هردو کنار دریای جیحون ،نیز به مشاهده میرسد .دگرگونیها و نواوریهای مؤسساتی ،قدم به قدم در عالقه جات
شمال پاکستان مورد تطبیق و تعمیل قرار می گرفتند ،اما جماعت بدخشانات ،و به ویژه جماعت ترکستان چین به نسبت عدم
روابط با م رکز امامت و نبود موجودیت نهادها و مؤسسات امامت و یا هم نماینده امام در این مناطق ،باعث گردید تا جماعت
برای مدت های خیلیها طوالنی در بیارتباطی بسر برند و در عملکرد بر طریقه نیز دشواریهایــی به میان امدند و مسئولین
پیشبرد امور مذهبی با وصف تالش و زحمات فراوان باز هم نتوانستند جماعت را به استقامتی بکشانند که خواست تاریخی
امامت بوده است .در مناطق شمال پاکستان "بدخشانات پاکستان" ،پیرها ،خلیفهها و شخصیتهای روحانی توسط ُمکیها و
کامریاها که منحیث نمایندههای امام وقت تعیین و توظیف شده بودند ،تعویض شدند و مسئولیت پیشبرد امور مذهبی را در
سنتها ،به شمول ّ
میان جماعت در شیرازه جماعتخانهها ،به پیش میبردند .اما باید گـفت که بسا از ّ
سنت "چراغروشن"،
که توسط پیر سید شاه ناصرخسرو معرفی گردیده بود ،هنوز ادامه داشت .جمعیت اسماعیلیان نزاری منزوی در مناطق
کوهستانی ،کوهپایهها ،و درههای هندوکش ،به شمول پامیر و سلسله کوههای قراقرمّ ،
سنتهای عقیدتی و مذهبی خود ،به
شمول عملکرد روزمره بر طریقه و عقیده را بر مبنای ّ
سنت ادبی ،و شفاهی پیر ناصرخسرو ترتیب و تنظیم مینمودند .فرایند
انکشاف اجتماعی  -سیاسی در سیاق فرهنگی و اجتماعی مناطق ناهمگون اسیای میانه در فراز و فرود سدهها ،با وصف فشارها
سنت و جماعت ،و ً
و دشواریهای مختلف عایده از طرف دستهها و گروههای نامتجانس اهل ّ
بعضا اهل تشیع اثناعشر ،و
حاکمان ظالم دورههای مختلف باعث دگرگونیهای ژرفی در ّ
سنتهای عملکرد بر طریقه و عقیده انها گردیده و با انهم توانسته-
سنتهای خلفای دوره فاطمیان ،دوره نزاری و بعد ّ
اند هویت تاریخی و عقیدتی خود را که بازتابدهنده ّ
سنت ناصرخسرو که
متاثر ازهدایات و تعالیم و اموزش امامان وقت بوده استً ،
دقیقا حفظ و حراست نموده اند .بهرحال ،نظریات دانشمندانه،
الهیاتشناسانه ،فلسفی و ادبی ناصر خسرو ،که در اثار و افریدههای مطبوعش بازتاب گردیده است ،زمینه ادامه بعدی
عملکرد جماعت بر عقیده و طریقه را به شیوه خیلیها مؤثر ،در میان اسماعیلیان نزاری اسیای میانه مساعد ساخته بود .قابل
یاد اوری است که کارکردهای پیر ناصر خسرو ،و سایر شخصیتهایــی که بعد از فروپاشی دژ الموت به مناطق بدخشان در لباس
صوفی ،دراویش و چراغداران امده بودند ،نیز در راستای گسترش و استحکام هر چه بیشتر بینش و کیش اسماعیلیسم نقش
تاریخی شان را بازی نمـوده اند .ادبیات غنی ،و بیبدیـل عقـاید و بـاورهای اسماعیلی که در کوهپایههای بدخشان افغانستان،
تاجیکستان ،بدخشانات عالقهجات شمال پاکستان ،نقاط مرکزی افغانستان ،ترکستان چین ،چترال و گلگت و هونزا ،باقی
مانده و بازتاب دهنده بینش جمعگرایانه ،روشنفکرانه ،تعددپسندانه ،توحیدپرستی ،نبوت و امامت میباشد ،باعث گردید تا
دانشمندان ،تاریخنویسان ،محقین و پژوهشگران خردگرا ،سالماندیش و باورمند به ائین و کیش انسان ساالر ،مردمان کـژ-
اندیش و ارتداکس دنیای دیروز و امروز ما را از ژرفای بینش ،تعلیمات و اموزش اسماعیلیسم دوره سدههای میانه ،اگاه و مطلع
سازند تا افراد امروزی بر بنیاد جعلیات دیگران بخاطر احراز کرسی و مقام ،خامه را در میان انگشتان ناسالم و کـژنویس شان در
راستای معرفی اسماعیلیان و ّ
سنتهای تاریخی شان قرار ندهند.سیمای برازنده هویت عقیدتی و باورهای جماعت اسماعیلی
اسیای مرکزی را عباره واژه "پنج تنی" ،که در بردارنده نامهای حضرت ّ
محمد(ص) ،علی مرتضی ،فاطمه زهرا ،حسن و حسین
است ،تشکیل میدهد ،که در واقعیت امر ،این بینش منحیث وسیله تفکیک وشناخت هویت عقیدتی انها در میان
مسلمانان اهل ّ
سنت و جماعت و اهل تشیع دوازده امامی اثناعشر ،میگردد .و از همین سبب است که اسماعیلیان مناطق
مختلف اسیای مرکزی ،به ویژه فالت  -کاریدور(دهلیز) ،پامیر دو کنار دریای پنج "جیحون" ،ساختار منازل مسکونی شان را به
گونهای شکل عمارت می بخشند که بر بنیاد و بنای "ستون پنجگانه" ،که از چوب تهیه دیده میشود ،بر پا ساخته و در
واقعیت امر بازتابدهنده بینش حضور نمادین "پنجتن پاک" ،بوده و حتی در اکـثر مراسم تشریفات مذهبی همه پامیریها نیز
به گونههای مختلف حضور نمادین و سمبولیک دارند .باید اظهار کرد که همه مراسم تشریفات عقیدتی منوط به باورهای دینی
داکتر نصرالدین شاه پیکار

307

اداره نشرات سیمای شغنان

جماعت اسیای میانه ،در فراز و فرود موجودیت تاریخیاش ،بر بنیاد هدایات مطبوع و شفاهیّ ،
حجت ان ،داعیان ،پیران
کوهستان ،اثار و افریدههای پیر سترگ ،سید شاه ناصرخسرو ،ادبا ،عرفا ،شخصیتها ،پیشوایان معنوی ،عرفانی ،دینی و
عقیدتیای که در بستر معین تاریخی در ان سرزمین حقانیت و حقیقتپرور ،من حیث شمع فروزان در میان باورمندان کار
نموده اند ،به پیش برده میشد .عالوه بران با وصف دشواریها و مناطق دشوارگذر کوهستانی که اسماعیلیان در ان حیات بسر
میبرند ،توانسته اند از طریق ایجاد روابط مستقیم و غیرمستقیم با استان و مرکز هدایت شان که امامت اسماعیلی است ،و هم
با استفاده از تعبیر و تفسیر عقالنی سیاق و محتوای کـتاب ائین زندگی مسلمانان و کافه بشریت ،قران مجید ،عملکرد بر عقیده
و طریقه را از به وسیله نظام پیرداری و خلیفهساالری ،و بر مبنای سیاق و محتوای برخی داشتههای شفاهی تارین و ّ
سنتی شان
که سالیان متمادی و در خالل سدههای متمادی سینه به سینه نقل شده اند ،به وجه درست به پیش برند و زمانی هم بوده
است که بخاطر حفظ و حراست عقیده و باورهای دینی ،کیش و ائین شان از گزند دیگران به تقیه پناه برده اند ،و منحیث
دراویش ،چراغدارن ،شیخ ،و غیره به تبلیغ و گسترش عقیده و باورهای باطنی و عقالنی پیشگامان شان ،اقدام ورزیده اند.
وقتی که ّ
سنت عقالنی اسماعیلیسم در اسیای میانه از طریق اشنایــی با اثار و افریدههای متفکرین و دانشمندان اسماعیلی،
مقاالت و رسالههای علمی انها ،که بنیاد انرا کارکردهای تاریخی و بیبدیل پیر سید شاه ناصرخسرو تشکیل میداد ،تدوین و
ترتیب گردید و در میان همه باورمندان به پیش برده میشد ،قبل از ان مردمان منطقه دارای برخی ویژگیهای دیگری نیز بودند
که سبب استحکام ،ترقی و پیشرفت انها در امور عملکرد بر عقیده گردید ،که میتوان از اماکن مقدسه ،زیارتگاهها ،قدمگاهها،
مراسم تشریفات مذهبیای که به گونه شفاهی از ابا و اجداد شان به انها به ودیعه گذاشته شده بودند ،نیز یاداور شد .این همه
سنتهای بی بدیل که از طریق خوانش مدیحههاّ ،
ّ
"مداح خوانی" ،قصیده خوانی ،نعت و منقبتخوانی ،ذکر و نیاز ،گریه و
زاری ،پیشبرد ّ
سنت تاریخی و با اثر ناصرخسرو "چراغ روشن" ،که شامل بینش دعوت بقا و دعوت فنا نیز میشود ،سبب شدند
تا کیش و ائین اسماعیلیسم در اسیای میانه باقی بماند و تا به امروز به حیات پربار خود تا همین اکنون ادامه داده و امروز به
قلههای شامخی از ترقی و تعالی که همه ما را به یاد تاریخ دوره حاکمیت فاطمیان میرساند ،رسیده است و باعث نه تنها افتخار
ما ،بلکه حتی انهایــی که زمانی بسوی ما به دیده حقارت ،توهین ،تحقیر و نازل مینگریستند ،گردیده است .باید یاداور شد که
خوانش و سرایش مداح در ّ
سنت جماعت اسیای میانه ،به مناسبتهای مختلف ،از قبیل زمان مغمومیت ،دعوت بقا و دعوت
فنا ،روزهای مقدس و پربار ،همایشهای عام قومی ،نشستهای ادبی ،عرفانی ،باطنی ،روحانی و غیره به اجرا در اورده می-
شد .باید گـفت که ارزش تاریخی و عقیده ّ
سنتها ،و مراسم تشریفات مذهبی به هر گونه و بهانهای که به اجرا در اورده می-
شوند ،البته دارای ارزش هستند ،اما باید دانست که ّ
سنتها ،در شمار فروع دین به حساب اورده میشوند و نه اصول دین،
زیرا اصول دین برای همیش پایدار و بدون تغییر باقی میماند و تنها انکشاف میکند ،اما فروع دین و ّ
سنتهای دینی مطابق
زمان و مکان ،تغییر میپذیرند ،تعویض میشوند و حتی از میان برده میشوند ،زیرا ّ
سنت تا زمانی دارای ارزش است که
باورمندن و پیروان خود را از سایر انسانها ،جمعیتها ،عقاید و باور مشترک ،به شمول امت مسلمه و کافه بشریت ،جدا نه
ساخته بلکه انها را با هم وصل کند ،و با بینش همزیستی مسالمتامیز عقیدتی و باورهای دینی که در ّ
سیاق قران مجید،
احادیت و فرمایش امامان به وفرت دیده میشود ،باید زندگی را ترتیب و تنظیم نمود .عالوه بران خوانش مداح ،قصیده،
مثنوی ،مخمس ،مسدس ،غزل ،چهار بیتی ،و غیره با وسایل و االت موسیقی ،به ویژه ّرباب ،که معنی ان "اغاز باب و فصل
در ستایش موالی متقیان است" ،باعث اسایش و ارامش روح و روان باورمندان گردیده و اسباب حفظ و حراست طریقه و عقیده
را در ذهن همه انها زنده نگه میداشت ،زیرا مراسم تشریفات مذهبی حیثیت ستون فقرات هر ائین و کیش را تشکیل میدهد و
هیچ دینی و ائینی را در دنیا سراغ نداریم و نخواهیم داشت که بدون داشتن ّ
سنت ،رسم و رواج ،زنده باقی مانده باشد و تنها
در حافظه انسان ها باقی بوده و هیچگونه مراسم تشریفات نداشته است ،و بدون تردید چون ستون فقرات در و جود انسان
باعث تحرک ،عمل ،و به پا بودن شان را ضمانت میکند و به انها هستی جسمانی میدهد ،مراسم تشریفات مذهبی نیز این
وظیفه را در عقاید و باورهای ناهمگون ،بدوش دارنده هستند .قابل ذکر است که مداح از دیدگاه موسیقی و نوازش ،مرکب از
سه قسمت است :مناجات ،حیدری ،که در وصف حیدر کرار ،حضرت مرتضی علی ،به خوانش گرفته میشود ،و هم قسمت
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ً
معموال توسط رباب ،تنبور ،با حمایه دف ،چنگ ،نی ،سی تار ،دوتار ،و غیره به اجرا در اورده میشود.
ستایش است .مداح
ّ
محتوا و سیاق بنیادین مداح را ،حمد و ثنای خداوند ،حضرت محمد(ص) ،و اهل بیت ،تشکیل داده ،اشعار و سرودههای ان
را ،سرودههای ناصرخسرو ،سرودههای صوفیانه ،مانند اشعار موالنای روم ،حضرت سنایــی ،شیخ فریدالدین عطار ،حضرت
سیاق ّ
جامی ،خواجه حافظ شیرازی ،و دیگران تشکیل میدهد .در شرایط کنونی ،واژه "دعوت" ،در ّ
سنت جماعت اسماعیلی
اسیای مرکزی بر میگردد به دعوت بقا و دعوت فنا ،که یکی ان در زمان حیات فرد صورت میگیرد تا زاد راه معنوی و روحانی
خویش را برای دنی ای موعود تهیه و تدارک ببیند ،و دعوت فنا هم بدون تردید مادامی که انسان با این جهان فنا تودیع میکند،
جهت امرزش روح و روان شخص متوفی ،صورت میگیرد تا اسایشی نصیبش شده بتواند ،به منصه اجرا در اورده میشود.
برخیها را عقیده و باور بر این است که گویا تصور "دعوت قربان" ،هم در میان اسماعیلیان اسیای مرکزی وجود دارد ،در
صورتی که دعوت قربان در محتوا و سیاق خود از دعوت بقا و فنا ً
کامال متفاوت بوده و حتی اسماعیلیان از ّ
سنت قربانی
برداشت دیگری دارند که بیشتر یک برداشت و بینش نمادین بوده و دارای ارزش معنوی و باطنی میباشد ،و نه باید با واژههای
دعوت اسماعیلی ،دعوت بقا و دعوت فنا به مغالطه گرفته شود .این دعوت بقا و فنا را به نام " دعوت ناصری" ،نیز یاد می-
ً
معموال در روز سوم بعد از وفات شخص ،صورت میگیرد .باید گـفت که ّ
سنت چراغروشن ،عنصر مرکزی مراسم تدفین
نمایند که
و تکـفین را در میان اسماعیلیان تشکیل میدهد .در مراسم هر دو دعوت ،دعا ،ثنا ،درود ،و متن خاصی را که به نام "چراغ-
نامه" ،که ً
بعضا به نام "قندیلنامه" نیز یاد میشود ،به خوانش گرفته میشود .برخیها را عقیده و باور بر این است که گویا این
ّ
سنت از طریق جبرئیل امین ،به حضرت ّ
محمد(ص) ،هنگامی که پسر جوان شان به اسم عبدهللا ،این جهان را ترک گـفتند،
جهت ایجاد و افرینش سهولت و اسایش روحی و روانی ان حضرت بعد از دست دادن سرمایه بزرگ شان ،نازل شده و در میان
ّامت مسلمه ،بعد رحلت ان حضرت توسط اهل بیتاش در میان ّامت مسلمه الی یومالحشر ادامه خواهد داشت ،و شاید
ناصرخسرو نیز این ّ
سنت را مادامی که در شهر قاهره مصر در استان امام مستنصرباهلل قرار داشتند از ان خود کرده و بعد از
مشاهدات و سروکار داشتن با امور باورمندان و جماعت ،این ّ
سنت را منحیث وسیله تبلیغ و ترویج ،و هم دعوت اسماعیلی،
جهت فرا خوانی به دین و ائین باطنی بکار برده استً .
غالبا پیر سید شاه ناصرخسرو ،سعی نمود تا ّ
سنت موجوده جماعت
بدخشان را من حیث مسئولیت و رسالت خودی در راستای ،معرفی ،گسترش و استحکام هر چه بیشتر از پیش دعوت
اسماعیلی در مناطق بدخشان کوهسار ،دانست و در زمینه زحمات و دشواریهای فراوانی را متحمل شد .البته مراسم تشریفات
در ابتدا شامل ثنا ،درود ،نیایش ،ذات بیهمتای خداوند و رسول ان حضرت ّ
محمد (ص) ،بود .مردمان را باور ،تعبیر و تفسیر
بر این سان است که معرفی ّ
سنت "چراغروشن" ،در بدخشان توسط پیر ناصرخسرو ،در واقعیت امر بازتاب نمادین معرفت و
نور خداوندی در روی زمین است که در قران کریم در سوره  ،٢٤ایه  ،٣۵از ان ذکر به عمل امده است ،بینش امامت و
حضور جسمانی ان معرف و مظهر نور خداوندی بر روی زمین است .عالوه بر موجودیت ّ
سنت دعوت بقا ،مراسم تشریفات
دیگری نیز وجود دارند که توسط پیروان باطنیه به نام "دعوت بقا" یاد میشوند .دعوت بقا ،که در زمان حیات شخص گرفته
میشود ،و هدف ان در حقیقت تزکیه نفس ،روح و روان انسان از طریق انجام توبه و استغفار ،و دور از عالم جسمانی که عالم
فنا و بیپایه است ،خویشتن را از دیدگاه روحانی و معنوی به عالم بقا که عالم روحانی و اسایش جاویدان است ،قرین ساختن
است .قابل دانستن و یاداوری است که اشتراککننده های دعوت بقا باید افراد و اشخاص سنینپخته باشند و ّ
اهمیت و ارزش
این دعوت را درک نموده و در حقیقت تعهدی را که میسپارند ،باید در امر اجرا و تعمیل بدون چونوچرای ان در اینده نباید
تعلل ورزند .چون مصارف دعوت بقا با در نظرداشت شرایط موجود در محیطی که اسماعیلیها زندگی بسر میبردند ،دارای
مصارف گزاف است ،از این سبب برای اکـثر پیروان این مسئله ساده نیست و دشوار است تا از عهده راه اندازی ان بدر ایند .و
هم باید گـفت که دعوت بقا مانند دعوت فنا حتمی و خیلیها ضروری به حساب اورده نمیشود ،انگونه که دعوت فنا ً
لزوما نباید
بتاخیر انداخته شود و هم در راهاندازی ان نباید تعلل صورت گیرد .دعوت بقا در حقیقت مانند نیت یک شخص بسوی حج
رفتن است که اگر فرد توان و صالحیت مالی و صحی ان را داشته باشد و از تکلیف اعاشه و اباطه خانواده و فرزندانش بیرون
بدر امده میتواند ،حق دارد نیت و قصد کند و اگر نداشته باشد ،میتواند صرف نظر کند و به شیوههای دیگر راز و نیاز و
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بندگی داخل تصمیمگیری شود .دعوت بقا مانند دعوت فنا شب هنگام صورت میگیرد ،و با قصیده خوانی ،مداحخوانی ،نعت
و منقبتخوانی ،توسط اشخاص و شخصیتهای صاحب صالحیت معنوی و روحانی ،ظرفیتهای اخالقی و عقالنی ،در
حضور پیرها ،خلیفه ،و سایر شخصیتهای معروف و مشهور دینی و عقیدتی صورت میگیرد که دارای ویژگیهای بخصوص
خود است.
اسماعیلیان مانند سایر مسلمانان اسیای مرکزی برخی از جشنواره و مراسم تشریفات مذهبی را به برگزاری مینشینند که میتوان از
عید قربان ،عید فطر یا عید رمضان ،عید نوروز و غیره نام برد .اما نباید از یاد برد که اسماعیلیان با وصف انکه در برگزاری این
همه جشنوارهها با سایر مسلمانان همگام هستند ،اما انها در زمینه بینش تعبیری و تفسیری جداگانه خود را از این همه
جشنواره دارند که بر مبنای تعبیر گرایش باطنیه ،استوار بوده و برای همیش باقی خواهد ماند .برخی از پژوهشگران معاصر را
باور بر این است که گویا در بدخشان افغانستان ،جشنوارههای دیگری نیز به برگزاری گرفته میشوند که به نام جشنواره "شاه
ناصرخسرو" ،و جشنواره "دیوانه شاه ولی" ،که گویا یکی از داعیان و شخصیتهای عرفانی اسماعیلی بوده است ،و مرقد شان
ً
فعال منحیث یکی از مراکز "مقدس" ،مورد احترام و اکرام قرار میگیرد .با وصف انکه اسماعیلیان اسیای مرکزی در طول سده-
های متمادی دارای روابط فزیکی و ظاهری با امام شان که صاحب اختیار و صالحیتدار پیشبرد امورعقیده و باورهای دینی در
همه شرایط زمانی و مکانی است ،نبوده اند ،اما توانسته اند بر بنیاد تعلیمات و اموزش باطنی ّ
حجت ان ،داعیان ،ماذونان،
ّ
معلمان ،پیرها ،خلیفهها و سایر شخصیتهای برازنده عقیدتی و باورها ،مراسم ّ
معین تشریفات مذهبی شان را با در نظرداشت
محمدی و تطبیق و ّ
پیروی از شریعت ّغرای ّ
تحقق عقالنی و فکری ان مطابق پیشرفت زمان و مکان جامعهی بشری و محیط ویژه
خودی ،در معرض عملکرد قرار داده و از ان منحیث ستون فقرات عقیده و ائین شان استفاده به عمل اورده اند.
شاید بر همگان واضح باشد که جماعت اسیای میانه در زمان حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه ،توانستند از طریق پیرها،
خلیفهها و سایر شخصیتهای روحانی و معنوی ،مانند سید منیر بدخشانی ،سید یوسف علی شاه ،شاه کالن ،شاه زیباک
ابوالمعانی ،و غیره افراد به دربار حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه رفتوامد داشتند که بعدها ،بر مبنای همه روابط پیر سبزعلی
توانست سفر خویش را به اسیای میانه در میان سالهای ١٩٢٣م .و١٩٢۵م ،.اغاز نماید و با جماعتهای مختلف توانستند
دید و وادید داشته باشند که در برگههای پیشین نیز کمی در زمینه اشاره نمودیم .نخستین فرامینی که به جماعت اسیای میانه
فرستاده شده بودند ،در سال ١٩٢٣م .بود که از طریق چترال به بدخشان امده و بعدها به زبان روسی ترجمه گردیده و به
فعال ً
اسماعیلیان بدخشان تاجیکستان فرستاده شده اند که متن روسی انها ً
جنسا موجود است .شیوه قیادت عقیدتی در اسیای
مرکزی هم بر بنیاد هدایات مواصله از مرکز امامت با در نظرداشت شرایط زمان و مکان ،هم بر اساس هدایت ،تعلیم و اموزش
ّ
حجت خراسان سید شاه ناصرخسرو ،پیرها و خلیفه و هم بر اساس ویژگیهای محیطی که هرگز با اصول و فرامین و هدایت
مرکزی در منافی قرار نداشت ،به پیش برده میشد .در دو دهه اخیر ،به ویژه بعد از اضمحالل نظام شوروی سابق و جدا شدن
جمهوریتهای مختلف از بدنه ان ،تغییرات و دگرگونیهای ژرف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،و عقیدتی ،اعم از مثبت و منفی
رو نما گردیده است .بعد از فروپاشی شوروی سابق عدم استقرار اقتصادی و اجتماعی در جمهوریت نوبنیاد تاجیکستان به میان
امد که اسباب پریشانی و نگرانی را برای اسماعیلیان مقیم در ان به میان اورد .اکـثریت تعلیم و تدریس یافتهها ،بخاطر امرار
حیات و گریز از شرایط دشوار افرین درگیریهای نظامی در میان مردم تاجیکستان که از جهاد افغانستان متاثر شده بودند ،در
کشورهای مختلف پناه گزین شدند و دیگر دشوار است برای شان تا بار مجدد به میهن برگردند ،که اکـثریت مطلق این پناه-
گزینان در شرایط فعلی در روسیه به سر میبرند و تعداد شان به بیشتر از سیهزار( )٠٠٠,٣٠میرسد .برخی از این اسماعیلیان
حتی در برخی از والیات افغانستان و هم عالقه جات شمالی پاکستان نیز پناه گزین شدند ،و انهایــی که امکانات بیشتر و خوب
تر داشتند به کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی نیز به مهاجرت پرداختند .عالوه بر ان میتوان از فرایند مهاجرتها و
پناهگزینیهای جماعت افغانستان ،به کشورهای مختلف همسایه ،به جمهوریت های ً
جدیدا جدا شده از پیکر شوروی سابق،
به ویژه تاجیکستان ،به عالقه جات شمالی پاکستان ،چترال ،هونزا ،گلگت ،و به شهرهای بزرگ پاکستان مانند ،کراچی،
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اسالم اباد ،پشاور ،راولپندی ،کشورهندوستان ،و کشورهای اروپای شرقی ،اروپای غربی و امریکای شمالی ،مهاجرت نمودند،
که خود یک بحث جداگانه است.
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باب نهم

اسماعیلیان نزاری چین  ،پس منظر تاریخی و زمان معاصر

اسماعیلیان نزاری چین ،پسمنظر تاریخی و زمان معاصر :پیشینه ورود اسالم به سرزمین چین ،به بیش از ٦۵٠میالدی باز
می گردد ،زمانی که سعد بن وقاص ،صحابه پیامبر اسالم نمایندگانی را به سوی امپراتور "گاؤتسونگ" ،فرستاد .در نتیجه ورود
اسالم به کشور چین امروز در حدود چهل میلیون مسلمان در این کشور حضور دارند که بیشترینه انها در استان های
شینکیانگ ،گانسو ،نینشیا ،و شینکهای ،زندگی بسر میبرند .پیشینه ورود اسالم به کشور چین ،به سده اول هجری باز می-
گردد .مهاجرت عربها و فارسها از راه دریایــی ،و به ویژه جادۀ ابریشم ،در زمان سلطنت سلسله "تانگ" ،موجب ورود دین
اسالم به کشور چین شده و نقش مهمی را در برقراری ارتباط بین این کشور و کشورهای اسالمی ،ایفا کرده است .برخیها به این
باور هستند که در زمان عثمان ،هیاتی برای تبلیغ دین اسالم وارد چین شده و با امپراطور سلسله "تانگ" ،نیز مالقات کرده
است .ابی وقاص در صدر اسالم با یک گروه  ٤٠نفری ا ز مسلمانان از طریق دریا وارد جنوب چین در شهر "کانتون" ،شده و
ً
مجموعا سه بار بین چین و ایران مسافرت کرده است .ابی وقاص به همراه چهل تن از پیروان خود هنگام نماز کشته شدند.
بعدها مسجد ابی وقاص که قدیمیترین مسجد در کشور چین در شهر کانتون است ،در همین محل ساخته شده و در حال
حاضر به نام "روضه ابی وقاص" ،یاد میشود .ترویج و گسترش اسالم توسط بازرگانان ایرانی که ً
عمدتا از طریق جادۀ ابریشم
رفتوامد داشته اند ،صورت گرفته است .اشنایــی اکـثر مسلمانان چین با کلمات و واژههای اصیل فارسی و کاربرد انها در
گـفتمان روزمره زبان چینایــی شاهد این ادعای ما است .حمله مغول به سرزمین ایران به عنوان تسریعکننده موجبات و امکانات
گشایش راه رفتوامد و مهاجرت مسلمانان ایرانی به سرزمین چین و در نتیجه نفوذ فرهنگ و تمدن ایرانی و نیز ترویج دین اسالم
در انجا را فراهم کرد و بخصوص زمان حاکمیت "قوبیالی قان" ،از نوادگان چنگیز خان و بنیانگذار دودمان "یوان چین"،
روزگار اقتدارایرانیان مسلمان و اوج و رشد شکوفایــی اسالم در سرزمین چین بود .پس از زوال دودمان مغلی یوان و سلسله
مینگ ،امپراطوربا مطالعه و برداشت از اسالم که ان را مطابق وموازی با ائین کنفیسیوس میدانست ،امکان نفوذ اسالم به
سرزمینهای نواحی میانه سرزمین چین فراهم امد و مساجد بسیاری در چین ساخته شد .شماری از انبیه اسالمی مربوط به این
دوره ،نشان از رواج اسالم در نواحی داخلی و خاور چین دارد .مسافرت و رفتوامد های گسترده اعراب و مسلمانان ایران
زمین ،به شمول سیاحتهای علمی و فرهنگی میان اندیشمندان مسلمان چین و و سایر سرزمینهای اسالمی در این دوره از
عوامل اساسی گسترش اسالم در چین بود .در دودمان "چینگ" ،نیز هر چند اسالم شاهد پیشرفتهایــی در نواحی درونی و
شمالشرقی چین بود ،اما این دوره بخاطر ظلم وستم تبعیض زمامداران چینگ ،روزگار خیزش و شورشهای مسلمانان چین
برای خروج از زیر سلطه دودمان چینگ ،احقاق حقوق حقه دینی و ملی شان و نیز ایجاد یک دولت مستقل اسالمی بود.
سرکوب شدید حرکت های مسلمانان توسط افراد دودمان چینگ یکی از عوامل رکود پیشرفت اسالم و فعالیت مسلمانان در
سرزمین چین در این دوره بود .قسمت ترکستان چین دارای مناطق مختلف زبان تباری و نژادی است با زبانهای مختلف با
هم در گـفتمان هستند و هر کدام شان منحیث یک جمعیت مستقل زبانی و نژادی در نظام دولتمداری مصروف کار و فعالیت
هستند .امروز کشور چین که دارای بیشتر از  ۵٦جمعیت ناهمگون زبانی و تباری هست ،از جمله ده جمعیت زبان تباری و
نژادی را مسلمانان تشکیل میدهند که تعداد شان به بیست میلیون میرسد .گویشوران "ماندرین" ،که انها را "هو" ،نیز می-
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گویند منحیث مسلمانان شناخته شده ومسلمانان تورک از منطقه "ژنژیانگ" ،که ر ً
سما به نام اویغوریهای ژنژیانگ که یک
منطقه خود مختار است ،مشهور بوده و اکـثریت مطلق مسلمانان را در چین تشکیل میدهند .به استثنای اسماعیلیان قسمت-
های غربیای که گویشوران زبانهای هند و اروپایــی و یا هم تاجیک های چین هستند ،سایر مسلمانان این ناحیه را اهل ّ
سنت و
جماعت تشکیل میدهند .باید گـفت که منطقه ژنژیانگ ،در سده هفتم هجری بطور کلی به اسالم رو اورد .اما ً
دقیقا بطور کلی
زمانی اسالم در انجا استقرار یافت که فرایند تغییر کیش و ائین "ساتوک بوغره خان" ،با  ،٠٠٠,٢٠خیمه نشینان ترکتبار
خویش به دین اسالم گروید .سیستم ونظام سیاسی کشور چین ،به ویژه مناطقی که اسماعیلیان در ان زندگی میکنند ،ملیت-
ها و تبارهای خورد و ریزهای که در شیرازه ملتسازی شامل هستند ،تشکل انها را این چنین تعریف و توصیف میکند :دستهای
از مردمان که دارای پیدایش ناهمگون بوده و در منطقه واحد حیات بسر میبرند ،به زبانهای ناهمگون سخن میرانند ،با
وصف اینکه دارای زبان واحد و رسمی دولتی نیز هستند که نصاب اموزشی و تعلیمی انها توسط این زبان واحد که همگان به ان
به دیده قدر می نگرند ،به پیش برده میشود ،و همه انها با حفظ هویت قومی ،زبانی ،عقیدتی و اجتماعی ،خودی دارای هویت
جمعی هستند و هم از سطح ّ
معین بهرهبرداری نظام بازرگانی و اقتصادی و نهادهای جمعی و مؤسساتی دولتی برخوردار هستند.
یکی از برازندگی دیگر در ان جا این است که مسلمانان کشور چین ،به شمول اسماعیلیان ،عقیده و مذهب را منحیث معیار
برازنده هویت نژاد تباری رسمیت نمیبخشند ،اما همه انها دارای هویت جداگانه عقیدتی و مذهبی خود هستند ،و در عملکرد بر
ان ،در صورتی که به نظام عمومی مردمی و تودهها دخالت بیجا نداشته باشد ،همه انها ازاد هستند و مانند سایر دستههای
انسانی از حقوق و امتیازات مساوی و موازی بهره می گیرند .اسماعیلیان کشور چین را به نام تاجیکها یاد میکنند ،در صورتی
که همه انها تاجیک نیستند و به زبانهای مختلف مانند ،ترکی ،اویغوری ،سریقولی ،شغنانی ،واخانی ،حتی هونزایــی،
چترالی ،و شینه ،هم سخن میرانند و تاجیکها یکی از گروپهای مردمی در ان دیار هستند .واضح است که تاجیکهای چین
که به گویشهای اویغوری و سریقولی ،به شمول واخانی سخن میرانند با تاجیکهای تاجیکستان و دریزبان افغانستان و
فارسیزبانان ایران دارای مشارکت چندانی نیستند ،در صورتی که گویشهای انها نیز شامل گویشهای شرقی ایرانی افغانستان
بوده و به نام زبانهای پامیری یاد میشوند .واضح است که گویش سریقولی به دسته زبانها و گویشهای شغنانی -روشانی
ارتباط داشته و زبان واخانی منطقه شینکیانگ ً
اصال با زبان و گویش اشکاشمی ای که در والیت بدخشان افغانستان به ان
تکلم میکنند ،مشابهت بدون قیدوشرط دارد .زبان واخانی ،عالوه بر ان که در کریدور پامیر ،واخان ،به ان سخن رانده می-
شود ،در دهکده "گجال" که در منطقه شمال پاکستان قرار دارد ،نیز سخن میرانند .زبان و ادبیات فارسی برای مردمان
منطقه چین در واقعیتامر منحیث زبان خارجی به شمار میرود و تا حدی نه نوشتاری از ان در ان جا وجود دارد و نه هم
اثاری که باید به خوانش گرفته شود .انهایــی را در کشور چین به نام تاجیکها یاد میکنند ،در واقعیت امر از امور فرهنگی و
زبانی گذشته خود انقدرهم به گونه ادبی و نوشتاری اگاهی ندارند ،زیرا مادامی که در سده سیزدهم عیسوی ،مغلها این مناطق
را گرفته بودند وزبان و ادبیات خود را که بیشتر شامل شاخه زبان های "التائیک" ،و یا هم ترکی  -مغلی ،میشود گونه
بخشیدند و تا همین اکنون از ان منحیث منبع و سرچشمههای دست دوم استفاده میکنند و بدون تردید زبان و ادبیات
اویغوری ،بعد از زبان چینایــی ،در همه قلمرو حاکمیت دارد .بدون تردید موجودیت زبان و ادبیات حاکم مغول  -ترکی ،این
متطقه باعث گردیده است که تاجیکهای این منطقه بر خالف تاجیکهای تاجیکستان و سایر مناطق همجوار و کشورهای
همسایه مانند ،افغانستان و ایران ،نه تنها اینکه با زبان و ادبیات خود بیگانه شده اند ،بلکه مناسبات تباری ،تژادی ،و
اجتماعی و خانوادگی ،به ویژه ازدواجها ،باعث شده است که تاجیکها ،چهره و سیمای تاجیکی خود را نیز از دست دهند.
ولی با انهم بخاطر اینکه جهان امروز به مثابه یک دهکده جهانی که زبان و ادبیات و فرهنگ انسانها هیچگونه حد و مرزی را
برای مراوده و گـفتمان تعیین نمیکند ،و نیاز مبرم انسانها بر بنیاد خویشاوندی و تبارگرایــی اجتماعی باعث گردیده است که
اکنون اثار و افریدههای زبان و ادبیات کالسیک ،باستانی و داشتههای شفاهی فرهنگ مردمی ،به میان اید و نظام سیاسی
کشور چین نیز با استفاده از اندوختههای اتحاد شوروی سابق ،به شمول اندوختههای تلخ و شیرین ،تا حدی شیرازه
دموکراسی بیشتری را برای عرصه زبان و ادبیات مردمان و گروههای انسانتباری ،گستردهتر و پهنتر ساخته است که میتوان
داکتر نصرالدین شاه پیکار

313

اداره نشرات سیمای شغنان

منحیث نمونه از نگارش کـتاب خیلیها با ارزشی زیر نام "تاریخ ادبیات تاجیک" ،که به زبان اویغوری بدست نشر رسیده
است ،یاد اور شد .باید گـفت که در شرایط امروزی ،بدون در نظرداشت واقعیتهای زمانی ،و شرایط مساعد و مناسب
تکنولوژیکی ،تاجیکان کشور چین از ان جمله اقلیتهای خوردی هستند که کمترین نگارشی در مورد انها تا کنون صورت گرفته
است .به استثنای چند اثر محدود در زمینه زندگی تاجیکان کشور چین ،دیگر هیچ اثاری و نوشتهای به زبان اویغوری و زبان
دولتی کشور چین به نگارش گرفته نه شده است .انچه که مربوط به فرایند عملکرد بر مراسم تشریفات مذهبی اسماعیلی می-
شود ،مردمان ان دیار تا هنوز از شیوهای استفاده میکنند که توسط گذشتگان شان به شیوههای کـتبی و شفاهی مورد استفاده
سنت پیر ناصرخسرو ،و ً
قرار گرفته است ،و بیشترینه از ّ
بعضا هم از شیوههایــی که همین اکنون در عالقه جات پاکستان ،به
ویژه در میان پیروان عالمه نصیرالدین نصیر هونزایــی جریان دارد ،کار میگیرند .بر بنیاد پالیسی دولت چین و برخورد و
برداشتهای شان در برابر امور عقیدتی ،هویت عقیدتی و اجتماعی به گونهای به هم امیخته شده اند که ً
بعضا فرایند پژوهش و
بررسی را پیرامون مسایل عقیده و باورها با دشواریهای ّ
معین روبرو میسازد .از این سب شاید خیلیها دشوار باشد تا تصویر
دقیقی از هویت عقیدتی واجتماعی اسماعیلیان تاجیکتبار منطقه شنکیانک را به سادگی مورد بررسی قرار داد .مزید بران باید
عالوه کرد که در جریان  ٦٠سال اخیر ،اسماعیلیان چین مانند سایر جمعیتهای عقیدتی با چالشهای معینی در امر عملکرد
بر عقیده و طریقه در زندگی روز وار شان رو برو شدند ،و شاید هم از همین سبب بود که زندگی داخلی و تا حدی پنهانی انها
باعث گردیده است تا برای بیرونیها انقدر اشنا به نظر نرسند و کمترین پژوهشی تا کنون در مورد انها صورت گرفته است .در
این مختصر تالش صورت میگیرد تا موازنهای را در فرایند نگارش و پژوهش در مورد این جمعیت فراموششده از دیدگاه
عقیدتی ،برقرار نموده باشیم .اکـثریت اسماعیلیان چین در منطقه تاشقرغان حیات بسر میبرند .تاشقرغان منطقه کوهستانی
است که در ناحیه غربی شنکیانگ اویغور که خود یک منطقه خود مختار است قرار داشته و سه بر چهار حصه ساکنان ان را
اسماعیلیان تشکیل میدهد .تاجیکها و سایر اقوام (شغنانیها ،واخانیها ،هونزایــیها و قرغـزهای) جمهوری خلق چین در
دورههای قدیم و سدههای میانه :تاجیکها در حدود و ثغور جمهوری خلق چین ،که در گذشتهها به نام ترکستان شرقی و یا هم
منطقه کاشغر ،ناحیه خود مختار کنونی سن کیانگ و اویغور یاد میشود ،از زمانههای خیلیها پیش تا به امروز سکونت داشته
اند .حدود این منطقه  ١٦٤٧هزار کیلومتر مربع را تشکیل میدهد .دانشندان و علمای بزرگ ثابت ساخته اند که در این جا از
دورههای قدیم مردمانی میزیسته اند که از روی ویژگیهای بشرشناسی( ،انتروپولوژی) ،به تبار اروپایــیها تعلق داشته اند .مقام
جغرافیایــی ترکستان شرقی بیشتر خصوصیات واحه را داشته و برای دوام پروری و دامداری خیلیها هم موافق و مساعد بوده
است .چراگاههای وسیع و مراتع محدودی در این منطقه وجود داشته است .از همین سبب هم این ناحیه به بادیهنشینان
ناحیههای دیگر مهاجرت کرده و در ان جاها پناه گزین شدهاند و خویشتن را با محیط انجا ،وفق داده اند .در ترکستان شرقی،
قبیلههای اریایــی نژاد شرقی ،در اخر هزاره دوم و مراحل اغازین هزاره اول پیش از میالد ،مسکن گرفته اند .پژوهشگر جاپانی-
تبار عرصه تاریخنگاری و تاریخشناسی اسیای مرکزی ،پروفیسور "خاندا اکیرا" ،به مسئله نژادی تاریخ قدیمترین منطقه مذکور
ارتباط گرفته و تذکر داده است" :در باره اهالی حوزه تاریم ،باید گـفت که زبان انها به دسته زبانهای هند و اروپایــی تعلق
دارد ...اهالی ترانسی ساکسونیا اریایــیها" ایرانیها" ،هستند .با وصف انکه ما فرایند پیدایش اصلی (بومی بودن) ،انها را نمی-
دانیم ،ولی با انهم گـفته میتوانیم که انها افراد بومی و نخستین قبیلههایــی هستند که در این مناطق بیابانی اغاز از سده دوم
میالدی الی میانه سده  ٩میالدی ،زیستن را اغاز نموده اند ".دانشمند دیگری ،به نام "هریله" ،در نتیجه بررسی اسناد
ومدارک دستداشته قدیم ،به ویژه دستنویسهای به میراثمانده قدیم در ترکستان شرقی ،به این نتیجه دست یافته است
که یادداشت های یادشده به زبانهای ایرانی شرقی ،نوشته شده اند .و دانشمندان فرانسوی این دسته از مردمان را با در
نظرداشت ویژگیهای زبانی شان ،به زبانهای ایرانی شرقی نسبت داده اند.مطابق کاوشها و بازیافتهای خطی سدههای-١٠
 ٧م ،.که در منطقه ختن ،تومشوک و مورتوک ،بدست امده است ،چنین بر میاید که زبان اوالده سکایــیهای این ناحیهها با
زبان تاجیکان بدخشان کوهی دو کنار دریای امو ،به ویژه واخانیها و شغنانیها،عمومیتهای زیادی داشته است .بنیانگذار
مدنیت زراعتکاری منطفه صحرایــی "تورفان" ،حوزه دریای تیریسم ،جونگاریا ،و دیگر نواحی این سرزمین ،سغدیانا و اهالی
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سکایــی محلی بوده اند .محمود کاشغری ،که در زمان حکمرانی قراخانیان زیسته است در دیوان خود ،نفوذ کالن داشتن
سغدیها را در دولت قراخانیان ذکر نموده است .از نوشتههای او معلوم میگردد که در شهرهای ترکستان شرقی و هفترود،
زبان سغدی خیلی گسترش یافته است .باستانشناسان به اثبات رسانیده اند که سغدیها  ٧٠٠- ٨٠٠سال پیش از زمان
محمود کاشغری در این جاها مسکن گرفته اند .قابل یاداوری است که در سمرقند و بخارا مقام زبان سغدی در زیر تاثیر زبان
دری -فارسی قرار گرفته و مدنیت ان منطقه و محیط نیز با فرهنگ عمومی اسالمی مخلوط شده است ،و در ترکستان شرقی این
زبان موقف و مقام گـفتاری و نوشتاری خود را نگهداشته است .از روی نوشتههای محمود کاشغری ،سغدها بر ترکها و
اویغورهای دوره قراخانیان تاثیر کرده اند .در منطقه قرغیزستان در دره ِت ِرک نزدیکی تاالس در یک تختهسنگ خط یکی از خان-
های قراخانی ،سده دهم در ابتدای سده  ٢٠کشف شده است که به زبان سغدی نگاشته شده است .مطابق اظهار عقیده
محمود کاشغری ،سغدیانا در این مرزها حتی در سده  ، ١١بیشترین رقم ساکنان را تشکیل داده است .بی سبب نیست که
دانشمند و سیاح مشهور قزاق ،چوقان ولیخانف ،نوشته است" :ترکستانیها با ساختار اندام خود (جسامت) ،تیپهای هند و
ایرانیها را بخاطر میاورند .انها به تاجیکان اسیای میانه که سرچشمه پیدایش شان پارس است ،و به زبان پارسی  -دری حرف
میزنند ،بسیار مشابه و مانند هستند .نمود ظاهری ترکستانیها از خلقهای ترک و مغول بکلی فرق دارند".
این نظریه در سفرنامههای سیاح بزرگ روس ،ن .م .پژیوالسکی ،نیز تائید شده است .سرهنگ ارتش روسیه ،کارنیلف میگوید
که اهالی قدیم اریا نژاد کاشغر ،تاجیکها هستند که انها در سه منطقه بیگ نشین ،کوهستان شاه پو ،پاهپو ،و چوپان،
حیات بسر میبرند .تاجیکان سریقول( ،غلجه) ،بطور دایمی و مقیمی در وادیهای تاشقرغان ،تگرمه ،واچه ،ماریونا ،و در
ساحل دریای یارکنت ،حیات بسر میبرند و مشغول به زراعتکاری و کشاورزی ،دامپروری ،چاروا داری ،و سایر مشاغل،
مصروف هستند .در جنوبغرب ترکستان شرقی ،که قبیلههای سکایــی زندگی می کنند ،دولت ترکی قراخانیان پیدا میشود ،و در
شمالشرق این محل ،تا حدی تخاریها حیات بسر میبرند که دولت اویغوریها را تشکیل میدهند .در طول تاریخ این منطقه،
شاهد درگیریهای بیحد و حصری بوده است که جنگهای درونی و برونی بوده است .منطقه یاد شده در سال ١٧۵٩م .در
قبضه چین قرار میگیرد .قابل یاداوری است که اهالی اریایــینژاد منطقه ترکستان شرقی نسبت به سایر مناطق اریایــینژاد بیش
از پیش زیر تاثر ترکها افتادند ،ولی زبان تاجیکان بر هم نخورد .تا انوقت در این ناحیه که ان را سیاحان روس و اروپایــی ،بخارا
خود نیز مینامیدند ،خواجههای خواجگان کاشغر حاکمیت میکردند .اصل پیدایش خواجه ،مردمان تاجیک تبار بودند.
ترکستان شرقی را اجداد تاجیکان میهن دوم خود قرار داده بودند .کاشغر و یارکنت ،نه تنها اینکه مراکز عمده بازرگانی بودند،
بلکه مواضعی نیز داشتند که در ان فراریان اسیای میانه از جمله تاجیکان پناه برده از جنگهای فئودالی ،خویشتن را در امان
نگه میداشتند .در شرایط فعلی ،مردم این منطق با وصف انکه ترکزبان هستند ،اما از دیدگاه بشرشناسی و یا انتروپولوژی،
اکـثریت انها به مردمان اروپایــی مشابه و مانند هستند .قدیمترین زبان مردم این مناطق زبان سغدی بوده است ،و این هم به
علت انکه در سده سوم قبل از میالد مردمان سغد داخل این سرزمین شده اند .در کـتاب تاریخ شرق( ،پاریس١٧٧٣ ،م،).
گـفته شده است که اهالی بخارای خورد و بخارای کالن ،مردمان بخارایــی بوده اند که خویشتن را تاجیکان نامیده اند .دانشمند
فرانسوی ،م .کالپورت ،درسال ١٨٢٣م .نوشته است که اهالی ترکستان شرقی خود را تاجیک می نامند .زبان اهالی شهرهای
کاشغرُ ،ختن ،یارکنت و غیره فارسی زبان هستند .سیاح روسی ،م .و .گوتسف ،هنوز در نیمه دوم سده ١٩هنگام سفر خود به
این منطقه مشاهده نموده است که در نواحی یارکنت و قسمن در قرغلیک ،اهالی به تاجیکان خیلیها مشابه هستند .او این
چنین یاداور شده است در ناحیه پایانی "کوئن لون ،سمت جنوبی و جنوبغربی کشاغر ٣۵٠ ،تن تاجیکان حیات بسر میبرند
که انها اصلن از ناحیه واخان افغانستان هستند .در ترکستان شرقی زبان تاجیکی را در سالهای  ٢٠سده بیستم ،نیز می-
اموختند .در ترکیب زبان اهالی مقیم کاشغر ،اویغوریها ،تا حال ،عبارههای خیلی زیاد زبان و ادبیات فارسی  -دری و تاجیکی
موجود هستند .برخی از مشترکات فرهنگی و تاریخی و زبانی را میان اهالی ترکستان شرقی و تاجیکان و فارسی زبانان ،به ویژه در
عرف و عادات انها دیده میشود .در طول عصرها ترکستان شرقی و اسیای مرکزی بارها شامل یک دولت بزرگ بودهاند ،مانند
دولت کوشان ،و سایر قسمتهای ترکستان شرقی زیر تاثیر مدنیت اسیای مرکزی نیز بوده است .مثلن صنعت معماری و
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مهندسی تخارستان (جنوب اوزبکستان ،تاجیکستان ،و شمال افغانستان) ،مانند ،باللی تپه ،اجنه تپه ،قلعه کافرنهان،
دلبرزین ،و غیره بدون شک و تردید بر صنعت معماری و مهندسی ترکستان شرقی تاثیر کرده است .در دوره قدیم و عصرهای
میانه ،یگانه ناحیه مدنی اسیای میانه ترکستان شرقی ،تشکیل یافته و کارکرد داشته است .قابل یاداوری است که مردمان
اسیای میانه ،به ویژه برخی از علما و دانشمندان سدههای میانه با یکی از زبانهای مرکب چین -تبتی ،نه تنها اینکه شناسایــی
داشتند ،بلکه به ان بلدیت خوب داشته و شاید هم گـفتمان کرده باشند .مثلن یکی از دانشمندان ملک حصار ،موالنا ُد ّ
رمحمد
قراتاغی ،بر بنیاد معلو مات سیاق کـتاب "تاریخ رشیدی" ،در سمرقند ،کاشغر و تبت زندگی کرده زبان مشکل و مرکب تبتی را
اموخته ،و در میان سروران تبت و شاهان مسلمان کاشغر اعتبار پیدا کرده است .نقش تاجیکان در چین ،تا اندازهای برزگ
است که انها نه تنها در گسترش دین اسالم در مملکت نقش داشتند ،بلکه در تشکل یکی از بزرگـترین اقوام و خلق سر شمار
چین  ،اثر ژرفی گذاشته اند .در میان تاجیکان و فارسی زبانان چین ،فردوسی ،و قهرمانان اثر ماندگار او شهنامه ،اعتبار
خیلیها بزرگ دارد .تاجیکان وادی تاش قرغان ،در ایجادیات خود تا کنون قهرمانانی مانند رستم را ترسیم و زمزمه میکنند .به
افتخار او تپهها و کوهپایهها را به نام او مسما میسازنند .مثلن تپه رستم ،کوه رستم ،موجود است گه گویا در این تپه و کوه در
برابر افراسیاب چندین روز پـی درپـی جنگیده است .در افسانه تاجیکان چین ،جمشید ،فریدون ،ضحاک ،و دیگران خیلیها
با ّ
اهمیت و درخور ستایش بازتاب یافته اند ،اما عمل انها با مضمون شهنامه در مفارقت زیاد قرار دارد .اکـثر تاجیکان چین در
ناحیه غربی ،به ویژه در ناحیه خودمختار سین کیانگ و اویغور که سابق به نام ترکستان شرقی و یا بخارای خورد مشهور بود،
حیات بسر میبرند .در این منطقه سه ناحیه بزرگ و پهناور وپرثروت وجود داشت :کاشغرُ ،ختن ،و ِکرپند .امیرنشین ِکرپند
منحیث نخستین مکان زیست اجداد و پیشینیان تاجیکان و فارسی زبان اسیای میانه به شمار رفته است که در سده های یکم
و دوم ،تاسیس یافته است .روایت شده است که خان کرپند وارث شاه اریایــی بوده و به این سرزمین برای جستجوی عروس
میاید و در این جا مکان میگیرد ،صاحب فرزند می شود که او اولین خان کرپند شده است .بعدتر ترکستان شرقی به تشکیل
دولت هونها ،کوشانیان ،هیتالیان ،خاقان ترک ،خاقان اویغور داخل شده بود در سدههای١٠-١٢م ،.این ناحیه به هیات
دولت قراخانیان داخل میگردد .در این دوره کاشغر به مرکز سیاسی و مدنی ترکستان شرقی تبدیل می گردد .بعد تر در میانه-
های سده  ١٨ترکستان شرقی از جانب منچوریها مورد استیال قرار میگیرد .با فرمان والی سین کیانگ دختران زیبای کاشغر را
در یافته ،از طریق زور ،ظلم و جبر و ستم از طریق تارتوق به پکن به بارگاه امپراتور میفرستادند .جبر و ستم از حد نهایــی خود
می گذرد و باعثشورهای پـیدرپـی  ١٨۵٧و ١٨٢٨,١٨٢٦,١٨١٦,١٨١٤,١٧٦۵م .ضد حکومتداران سین کیانگ گشت.در
میانههای سالهای  ٦٠سده ١٩م ،.در ترکستان شرقی موج پرزور مبارزه ملی ازادیخواهی مردم غیر چینی -اویغوری ،دونگها،
و تاجیکان به مقابل حکومتداران چین به وقوع پیوست .اری ،یعقوب بیک استعداد بیهمتای لشکرکشی ،دولتداری ،و
دپلماسی داشت .وی در تاریخ خلق اویغور ،نقش بزرگی را بازی نموده است .عالم شناخته شده اویغورّ ،
محمد تورنسون ابراهیم
عاید در مورد یعقوب بیک ،این چنین اظهار داشته است" :شخصیت یعقوب بیک به ما عزیز است .محض به شرافت او
دولتداری اویغور پس از هزار سال احیا گشتّ .
مبلغین رسمی در حق وی بهای سزاوار را روا نبینند هم ،ما چگونه سیاست-
مدار و لشکرکش بزرگ بودن یعقوب بیک را خوب میدانیم  ".هم نشست یعقوب بیک ،،زمان خاقان قفقازی ،خصلتهای
نیک و فضیلتهای نجیب او را یاداور شده اند و از جمله چنین یاد اور شده اند که" :در بدل یک شبانه روز فقط قریب چهار
ساعت استراحت میکرد ،و وقتی باقیمانده را در کارکردن سپری مینمود ".سیاح و محقق انگلیسی گ .هیوارد که از خلق و خو
فضیلتهای یعقوب بیک مات و مبهوت است ،این چنین می نویسد" :اگر این ایام اسیای میانه از تاثیر قوههای بیرونی تمامن
ازاد میبود ،یعقوب بیک به یقین میتوانست چنگیز خان دوم گردد".
در سده  ،٢٠زیر قیادت سون یاتسن ،حرکت انقالبی تمام منطق چین را فرا گرفت .انقالب سینها ١٩١١-١٩١٣م ،.سالله
سین را سرنگون نمود ،و لی استعمار فیودالی و سرمایهداری هنوز باقی مانده بود .بعد از پیروزی انقالب اکـتوبر١٩١٧م ،و بعد-
تر در سالهای جنگ بزرگ میهنی (جنگ جهانی دوم) ،در چین حرکت ضد امپریالستی و ضد فیودالی اوج گرفت .سالهای
 ١٩۴۴ – ١٩۴٦م ،.در سن کیانگ انقالب خلقی به نقطه بلند خود رسیده ،ساخت چان کای شی را برهم زد .در اینجا
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جمهوری ترکستان شرقی تشکیل یافت که اولین رئیس جمهور ان علی خان توره ساغونی انتخاب شد و به مقام و عناوین و القاب
بلند سرفرماندهی عالی ارتش ملی جمهوری و رتبه مارشالی مشرف گشت .بعد از غلبه دولت شوروی بر ژاپن ،مبارزه عموم خلق
در این کشور به نقطه اوج خود رسید و اول اکـتوبر سال ١٩۴٩م ،.به پیروزی رسید .جمهوری خلق چین تشکیل یافت .در این
پیروزیها تاجیکان و فارسیزبانان در قطار سایر خلقهای مملکت سهم خود را ادا نمودند .سین کیانگ از روی مساحت خود
کالنترین منطقه نواحی چین به شمار میرود که با دولتهای مغولستان ،افغانستان ،گاکستان ،هندوستان ،همسرحد بوده
و در ان بیشتر از چهل ملیت خورد و بزرگ زندگی بسر میبرند که میتوان از اویغورها ،خانها ،قزاقها ،دونگانها ،مغولها،
قرغیزها ،تاجیکان ،اوزبکها ،تاتارها ،روسها ،منچورها ،و غیره زیست مینمایند .بر اساس نظریه منوچهر ستوده ،یک تن
از صاحبنظران ایرانی ،تاجیکان چین ،که به تاجیکان سرکوهی ،یا به قول اویغوریها ،سرغاری ،سرقاری ،سرقیری ،به معنی
سربرفی مشهورند ،در حدود بیست و ششهزار تن در دهکدههای پیکسان ،قارقالیک ،گوما ،فولجاَ ،تغرله ،که ساکنان ان
نصف تاجیک و نصف قرقیزند ،تنزاب ،باناغول ،کازغول ،ساراقی ،جلفا ،قرچغور ،توغلونشا ،چیچیک لیک ،پاسپولدار،
شندیه ،تارباش ،وچو ،میریان ،ناشدام ،پیل ،جنکان ،بورو مسال( ،در این منطقه کمی افراد وابسته مذهب اهل ّ
سنت و
جماعت هستند) ،لنگر ،قلعه ،دارا( ،کمی اویغوریها نیز هستند) ،شبارقلعه ،شرفده ،واهیج ده( ،دهکدههایــی که وخیها
از اهالی واخان افغانستان در انها مسکون اند) اقامت دارند .منوچهر ستوده ابراز نظر میکند ،افرادی که به سنین  ۵٠-٦٠سال
را دارند به زبان فارسی سخن میرانند سعید عیسی شاهزادهُ ،مبلغ اسماعیلیان ناحیه سر کوه نیز به زبان فارسی -دری به گونه
روان سخن ،ولی نسل جوان این منطقه به زبان فارسی  -دری ،یا تاجیکی بلدیت ندارند ،زیرا در سال ١٩۵۴م ،.بر اساس
دستور دولت چین زبان تاجیکی از نصاب اموزش مکاتب بیرون ساخته شد و تعلیم و اموزش به زبانهای اویغوری و چینایــی
ادامه یافت .زبان فارسی در دانشگاههای چین تدریس میشود .منوچهر ستوده ،هنگام سفر خود به چین به خالصهای امد که
تاجیکان تاشقورغان و دهکدههای اطراف ان پیروان ائین و کیش اسماعیلی هستند .در این مناطق همه مسلمانان بدون در
نظرداشت عقاید و باور شان به هر گونهای باشد ،با همدیگر روابط خیلیها حسنه دارند .اثار و افریدههای حافظ شیرازی،
ناصرخسرو ،مثنوی مولوی معنوی ،ابوعبدهللا رودکی ،عمر خیام ،بیدل ،شیخ سعدی ،و دیگران به زبانهای اویغوری و
چینایــی به خوانش گرفته میشوند ،و نه با زبان تاجیکی ،که برخیها از این ناحیه تشویش دارند.
سنتهای عقیدتی اسماعیلیان چین :تاریخ ّ
دیدانداز تاریخی ّ
سنتهای عقیدتی اسماعیلیان چین و عملکرد بر طریقه و عقیده،
دارای فرایند پیچیده و ً
بعضا نامکشوف و مشحون از دشواریها معین و چالش های فراوان است .بهر حال گونههای عملکرد بر
عقیده و مراسم تشریفات انها به گونهای است که ً
بعضا به دشواری میتوان ان را با ّ
سنت ناصرخسرو و نظام پیرداری میان
جماعت اسیای میانه ،شرق میانه و اسیای جنوبی ،به مقایسه و تشابهات گرفت .ان همه ادبیاتی که محصول کار پیر
ناصرخسرو و سایر دانشمندان ائین اسماعیلی در میان جماعت اسیای میانه حضور دارد ،در میان اسماعیلیان چین ،از ان
اثری هم نیست ،زیرا زبان و ادبیات فارسی  -دری دیگر در ان جا هیچگونه کاربرد رسمی و عملی ندارد .نبود ادبیات وافر به
زبان فارسی  -دری ،عربی و یا سایر زبانهایــی که اسماعیلیان به انها سخن میرانند ،و دوری منطقه و عدم ارتباط انها با هم-
کیشان شان در اسیای میانه و همسایههای دور و نزدیک شانّ ،
سنتهای عقیدتی تنها به گونه شفاهی نسل به نسل و سینه به
سینه انتقال پیدا کرده و در عملکرد بر عقیده و در فرایند مراسم تشریفات زندگی بکار برده میشوند که تا حدی از دیدگاه ّ
سیاق و
محتوا با ّ
سنت پیر ناصرخسرو سیدنا حسن صباح ،در هماهنگی نسبی قرار میگیرند ،و از همین سبب است که همسایههای
شان به شمول محققین برونمرزی ،نیز در فرایند پژوهش پیرامون مسایل یاد شده با دشواریهای ّ
معین رو برو میشوند که این
نقیصه در این اواخر تا ّ
حدی در حال دگرگونی دقیق و ظریف قرار داردّ .
حجت خراسان پیر ناصرخسرو منحیث نخستین داعی
و مبلغ ائین اسماعیلیسم در اسیای میانه ،به همکاری و همیاری دانشاموزان و همکاران خویش ،سید حسن ضرابی ،سید
سهراب ولی ،سید جالل بخارایــی ،و جهان ملک شاه ،توانست دعوت اسماعیلی را در میان مردمان ترکستان چین ،که همین
اکنون در مورد ان سخن میگوئیم ،اغاز نموده بود و بسا انسانهای این سرزمین را بدون انکه به کدام زبانی سخن میراندند و
دارای کدامین نسل و نژادی بودند ،به ائین اسماعیلی بعد از فراخوان و دعوت پیوستند .و حتی امروز بسا پیرهایــی که در این
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منطقه از چین حیات بسر می برند ،خویشتن را فرزندان و میراثداران ان شخصیتهای یاد شده و پیر ناصرخسرو میدانند.
حتی یکی از کـتبیای که ّ
معرف تاریخ تاجیکان این منطقه میباشد ،از فرایند دعوت اسماعیلی و کارشناسان ان دعوت ،به گونه
تفصیلی حکایه مینماید .میر سید حسین جاللالدین بخارایــی ،عالم ،عارف ،و فقیه سده هشتم هجری قمری میباشد .وی
فرزند سید هاشم میباشد .او پدر میر سید علی ولی ،از عالمان و عارفان قرن نهم هجری و داماد معینالدین شاهرخ تیموری
است .پدر او در عصر و زمان خود عالم و عارفی دارای کرامات بوده است .سید حسین مدت زیادی را در هندوستان سپری
نموده و بعد از چند سال سکونت در هندوستان به استان هرات نقل مکان کرد .به احتمال زیاد در این سفرها فرزندش میر سید
علی ولی بلخابی ،نیز با وی همراه و همسفر بوده است .علت مشهور شدن سید حسن به بخارایــی ان است که وی بخشی از
زندگانی خود را در بخارا گذرانده است .اوالد و اعقاب او در هرات ،میمنه ،بلخ ،فاریاب ،بلخاب ،سانچارک و  ...زندگی می-
کنند .سید سبحان قلب خان که زمانی حاکم بلخ بود و مدتی نیز حاکم سانچارک ،از اوالده سید حسن جالل الدین بخارایــی
است .نسبیت میرورق خان ،حاکم دیگر بلخ نیز به او میرسد .بدون در نظرداشت مسایل تاریخیای که در برگههای
پژوهشگران بازتاب گردیده اند ،در مورد سایر مناسبات متداوم میان امام و پیروانش در اسیای میانه به گونه مستقیم،
غیرمستقیم و یا هم از طریق نمایندههای ویژه اش تا حدی معلومات کمتری در اختیار داریم .گـفته میشود زمانی بود که حضرت
امام اقا علی شاه ،اقاخان دوم که در سال(١٨٨۵م ).زندگی را پدرود گـفته است باری هم به منطقه سریقول تشریف فرما شده و
در منطقهای که با جماعت شان دیدار نموده است تا کنون به نام "قدم گاه اقا" ،در میان همه باورمندان ،مورد احترام و اکرام
جماعت سریقول قرار دارد .مزید بران برخیها را باور بر این است که بعد از بازدید حضرت امام اقا علی شاه از منطقه ،انها را با
هدایت شان منور ساخته ،زمینههای دیگری به میان امدند تا حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه ،اقاخان سوم هدایات شان را به
جماعت از طریق نمایندههای شان به منطقه شینکیانگ در سال ١٩۴٨م ،.قبل از انکه مرزها میان کشور چین و همسایهها
مسدود شوند به مردم ان جا بفرستند که فرامین یادشده عالوه بر هدایات و نصایح به تعداد  ۵تن از افراد شایسته و دارای
احترام میان مردم را منحیث مکیها و پیشبرندگان کارکردهای امور عقیدتی و باورها در میان جماعت یاد شده توظیف و تعیین
فرمودند .قابل یاداوری و قدردانی است که در فراز و فرود سدهها ،به گونه ّ
سنتی پیرها ،خلیفهها و سایرشخصیتهای روحانی
در میان اسماعیلیان اسیای میانه به ویژه در میان اسماعیلیان کشور چین ،نقش تاریخی و عقیدتی شان را در راستای حفظ و
حراست طریقه و ائین اسماعیلیسم ،بازی نموده اند .اما با در نظرداشت دشواریهای و شرایط زمانی و مکانی موجود در میان
اسماعیلیان ترکستان یا شنکیانگ چین ،و پالیسیهای دولتمداری نظام سوسیالستی چین ،اکنون برای باورمندان انقدر
شرایط و زمان مساعد نیست تا انها بتوانند مطابق ّ
سنت و رسوم شان مسایل را به پیش ببرند و هم انها حق ندارند مسایل
مذهبی را با امور سیاسی در اختالط قرار دهند و به نام ائین و مذهب شرایط زیست اجتماعی را برای دیگران دشوار سازند .از
دیدگاه تیوری و حقوق عملکرد بر طریقه و عقیده به مثابه حق و امتیاز فردی در قانون اساسی کشور چین برای هر فرد حفظ
بوده و از هر گونه تعرض ،توهین و تحقیر مصؤون میباشد .مزید بران باید گـفت که برای عبادتهای همگانی و جمعی نیز تا
حدی اجازه نیست به ویژه برای انهایــی در فرایند کار رسمی دولتی و یا هم در دبیرستان هنگام تعلیم و تعلم قرار داشته باشند،
جواز دیده نه شده است .اما باید گـفت که اکـثریت مطلق مراسم تشریفات مذهبی و سایر فعالیتهای عقیدتی در میان
مسلمانان و سایر اقشار جامعه ،حتی انهایــی که به گونه جادو و سحر هم از ان استفاده کنند و یا ان را معرفی نمایند ،از طرف
دولت هیچگونه ممانعتی صورت نمیگردد و حتی ً
بعضا برخی از مقامامت عالیرتبه دولت کمونیستی خود نیز در این فرایند
شامل هستند و برای شان اجازه است تا در مراسم اشتراک ورزند .قبل از انکه فرایند تعلیم و اموزش رسمی از طریق دولت و
نظام سیاسی و اجتماعی در مناطق اسماعیلیهنشین استقرار پیدا کند ،تعلیم و اموزش ّ
سنتی که توسظ پیرها و خلیفهها من
حیث یک امتیاز خانوادگی شناخته شده بود ،تا حدودی کامگارانه به پیش برده می شد و فرزندان شان را مصروف و مصؤن
ً
معموال پیر ها بخاطر این گونه مطالب خلیفه ها را منحیث دستیار ،زیر تعلیم و اموزش ویژه میگرفتند تا انها
نگهداشتد.
ً
ً
بتوانند میان جماعت کار کنند .اینگونه تعلیمات و اموزش عقیدتی تقریبا کامال زیر اثر و نگین دولت قرار دارد و از نحوه پیشبرد
ان همواره کنترول دقیقی مینمایند .براساس پالیسی دولت انهایــی که سنین  ١٨را تکمیل کردهاند ،میتوانند شامل تعلیمات
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مذهبی دبیرستانی شوند و یا هم شامل پژوهشها و اشتراک در مجالس و محافل مربوط به طریقه و عقیده شوند .تدریس امور
مذهبیای که از طریق اداره دولت به طور دقیق تائید و تصدیق نه شده باشد ،مورد اجرا قرار گرفته نمیتواند .در داخل کشور
چین نیز اسماعیلیان اماکن طاعت و نیایش شان را جماعتخانه میگویند .مطابق ّ
سنت جماعت چین ،نخستین جماعتخانه
در استان تاشقرغان در در اواخر سده  ،١٩بر اساس هدایت حضرت امام سلطان ّ
محمد شاه به ساختار گرفته شده بود که نمای
بیرونی ان به گونهای ساخته شده بود که دارای دو قبه فوقانی بود که یکی ان به نمای قبه مسجد و دیگری هم تا حدی با ّ
سنت
جماعتخانه سازی در سایر نقاط جهان در هماهنگی قرار دارد .باید گـفت که هدایت امام توسط نماینده امام به جماعت
رسانیده شد و برخی ها را عقیده بر این است که نخستین شخصی که از این منطقه دیدن نمود و هدایات و فرامین امام را به
جماعت رسانید ،مشنری سبزعلی بود که طی سفر رسمیاش به اسیای میانه از این منطقه نیز دیدن به عمل اورد .تفاوت این
جماعتخانه در واقعیت با مسجد تنها در ساختار و نمای داخلی ان است اما در نمای ظاهری و بیرونی خویش با مسجد هیچ
تفاوتی ندارد .باید گـفت که جماعت تاشقرغان از فضای جماعتخانه شان نه تنها بخاطر ادای طاعت و عبادت استفاده میبرند
بلکه مسایل وابسته به انجام خدمات اجتماعی نیز در ان جا صورت میگیرد و نظام کشورداری به گونه کل بر همه فعالیتها و
کارکردهای عقیدتی و دینی نظارت دارد و میل ندارد که امور دینی و عقیدتی با نظام دولتمداری و سیاستهای داخلی و
حکومتداری در تقابل و یا تضاد قرار گیرد ،اما باید گـفت که ازادی معقول عملکرد بر عقیده و طریقه به نحو شایسته ان وجود
ندارد و بدون تردید نباید برای بنیاد گرایــی و افراطگرایــی مذهبی که با هیچ مکـتب و ادبیات برابر نیست ،زمینه مساعد شود تا
ذهنیت مردم را به بیراهه بکشاند .هم باید یاداور شد که نهادها و مؤسسات مذهبی حدود چندین دهه است که بسته بوده و تنها
فرایند خیلیها محدود مراسم تشریفات مذهبی را اجازه میدهد تا عملکرد داشته باشند و انهم در صورتی که با امور دولتمداری
در تقابل قرار نگیرند.
در اوایل سال  ١٩٨٠میالدی ،دولت سوسیالستی چین ،سعی نمود تا برخی از موانعی را که در سال های ١٩٦٦-١٩٦٧م،.
در فرایند انقالب فرهنگی بخاطر ایجاد عدم ازاد بودن همه باورهای دینی و عقیدتی به میان امده بود مرفوع سازد و فضای نرمی را
بخاطر ایجاد و افرینش سکون برای اهل طاعت و عبادت به وجود بیاورد که تا حدی دارای دستاورد خوبی بود .در نتیجه این
چنین سیاست برخی از اماکن مقدس و نیایش خانهها ترمیم و نوسازی شدند و بخاطر بکاربرد نخستین اهداف کاربردی شان
گماشته شدند .در نتیجه دولت نیز اجازه داد تا برخی از پروژهها باید فرایند نوسازی اماکن مقدس را رویدست گیرند که در
نتیجه سیاست یادشده تعدادی از جماعتخانه نیز شامل این برنامه گردیدند .به همین سان تعداد جماعتخانهها نیز
افزایش یافتند و بدون تردید عالقهمندی باورمندان نیز متناسب به ان افزون گردید که امروز شاید بیشتر از  ٤٠مکان مقدس و
جماعتخانه بخاطر پیشبرد مراسم طاعت و عبادت بروی عالقهمندان و باورمندان مناطق مختلف مفتوح گردیده است که خود
نشاندهنده نرمسازی پالیسی دولتی در زمینههای یادشده می باشد .تسلسل قیادت روحانی :بدون تردید عالیترین مقام قیادت
روحانی را در میان اسماعیلیان چین ،مانند سایر اسماعیلیان دنیا ،حضور جسمانی و روحانی امامالوقت تشکیل میدهد ،و
امور مذهبی و عملکردهای روزوار در میان جماعت یاد شده هنوز هم به گونه ّ
سنتی توسط پیرها ،خلیفهها ،و سایر شخصیت-
های روحانی و معنوی مانند شیخها ،سیدها و چراغداران کوهستان ،به پیش برده میشود و نهادها و ادارات امامت به گونه
رسمی ان تا هنوز در میدان فعالیت و عملکرد قرار نگرفته است .اسماعیلیان چین مانند سایر همکیشان و همباوران شان به این
باور هستند که امام زمان ّ
حجت خداوند بر روی زمین است و در هر دوره و هر زمانی به گونهها و جامههای مختلف در میان
پیروان خود ظاهر میشود ،اما تصور و بینش امامت برای همیش وجود دارد .انها به این باور هستند که امام برای شان باب
مفتوح است در راستای رسیدن به حیات معنوی و روحانی ،و پیامرسان هدایت واقعی خداوندی بر روی زمین است ،زیرا رسول
اکرم (ص) ،رحمت خداوند بر عالمیان بود و بعد از ختم نبوت این بینش رحمت به علی علیه ّ
السالم تفویض گردید .تعدادی از
پژوهشگران جوان ،به ویژه اسماعیلیان جوان منطقه پامیر بدخشان تاجیکستان در انستیتوت مطالعات اسماعیلی که در لندن
مصروف تعلیم و اموزش هستند ،در نگارشهای شان این چنین ابراز نظر نموده اند که گویا ،زمانی که مشنری سبزعلی از
مناطق تاشقرغان و کاشغر دیدن نمود ،بر اساس هدایت امام سلطان ّ
محمد شاهُ ،مکیهای مناطق یاد شده را از میان
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شخصیتهای بانفوذ ،به ویژه پیرهای محلی که این ّ
سنت را تا به امروز ادامه داده اند ،نیز تعیین نموده است در صورتی که از
سوابق و قراین معلوم میشود که هنوز هم نظام پیرداری و خلیفه در مناطق یاد شده مروج بوده و بر اساس ان عملکرد بر طریقه
جریان دارد .عالوه بران برخی از شخصیتهای روحانی به نام ّ
سیدها نیز در این مناطق بر جماعت اثر دارند ،و این مسئله در
همه دنیای اسالم مروج بوده و همواره جریان داشته است .برخی تالش میورزند تا نشان بدهند که گویا خوجه نیز در میان
اسماعیلیان چین حضور دارند در صورتی که این خود خالف ّ
سنت ان منطقه بوده و باید بدانیم که "خوجهها" ،و "خواجهها"،
دو فشر جداگانه هستند که باید با هم در پژوهشها به مغالطه گرفته نشوند و نباید با هویت تاریخی خود بازی کرد .چون همه
انسانها دارای هویت فردی هستند و هم هویت جمعی ،که از دیگران گرفته اند ،و ما نباید به بیگانهپرستی متهم شویم و نباید
هویت خودرا با هویت دیگران مدغم سازیم .یگانه چیزی که میتواند با دیگران شریک شود و مشترک باشد ،فقط بینش و
گرایش انسانی است .و باید گـفت که خواجهها مردمانی بوده اند که همواره در استان امام ،پیرها ،و خلیقهها کارکردهای مادی و
معنوی داشته اند .بدون تردید فضای عمومی فرهنگ سوسیالستی کشور چین بر مسایل عقیدتی ،مراسم تشریفات اجتماعی و
فرهنگی نیز تاثیر گذار بوده است .اما با وصف انهم همه اسماعیلیان ترکستان ،شنکیانگ ،اویغور ،تاشقرغان ،بیژنگ و سایر
مناطق کوهستانی هنوز هم مانند سایر اسماعیلیان اسیای مرکزی ،دارای ویژگیهای مراسم خودی هستند ،که میتوان از مراسم
عروسی ،همایشهای فرهنگی ،پرداخت مال واجبات "سرکاری" ،منحیث مسئولیت عقیدتی ،ذکات ،قربانی ،میل رفتن به
حج ،زیارت اماکن "مقدسه" ،زیارتگاهها ،قدمگاههای امامان ،داعیانّ ،
حجتان ،و شخصیتهای روحانی ،بوسیدن نشانه
قدمگاه دلدل ،برگزاری و مشاهده جشنوارههای مذهبی و عقیدتی ،مانند نوروز ،جشن غدیر خم ،اعیاد ،نوروزی ،رسـم هفت-
سین و هفتشین ،خانه تکانی ،تهیه و تدارک البسه نو در هنگام سال نو ،مراسم عزاداری ،مغمومیت ،ختم و خوانش فاتحه،
نوروزنامه ،چراغنامه ،مشاهده ّ
سنت پیر ناصر خسرو ،از قبیل "چراغروشن" ،به شمول دعوت بقـا و دعوت فنا که جز ترکیبی
رسم چراغروشن را تشکیلدهنده هستند ،نمای ساختار درونی خانـهها ،مهمانخانهها ،قوشخـانهها ،داد و ستد بازرگانی ،و
غیـره نام برد .خالصه اینکه زندگی در انها هـم از دیـدانداز عقیـدتی ،اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی دارای بینش هدفمند بوده و
بسوی اتحاد و انسجام پایدار جمعیت ،مردم و کافه بشریت ،روانه بودند.
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پي نوشت ادبیات استفاده شده

 -1تاریخ معاصر اسماعیلیان ،فرهاد دفتری ،لندن٢٠١١ ،م.
 -2تعـدد پسندی و جمعگرایــی در اسالم ،ذوالفقار هیرجی ،لندن ٢٠١٠م.
 -3اسالم چیست؟ منظور نعمانی ،ترجمهّ :
محمد ابراهیم تیموری٢٠١٠ ،م.
 -4اسالم در ایـران ،پتروشفسکا ،ترجمه :کریم کشاورز
 -5داکـتر سرفراز نیازوف ،چالشهای نویسندگی در اسیای میانه ،لندن٢٠١٠ ،م.
 -٦مواد بر گرفته از سایتهای شخصی
 -7نوبختی ،فرقالشیعه ،ترجمه محمود جواد مشکور ،بنیاد فرهنگ ایران ١٣۵٣ ،ھ.ش.
 -8فرهاد دفتری ،تحقیقات اسماعیلی و اسماعیلیان نخستین ،تهران ١٣٦٢ ،ھ.ش.
 -9برناردل ،بنیادهای کیش اسماعیلیان ،ترجمه :ابوالقاسم ّ
سری ،تهران ،١٣٧٠ ،ص٨١.
 10ـ سید کاظم روحانی ،تحلیلی بر نهضتهای سیاسی  -دینی ایران ،تهران ،١٣٧٠ ،ص٦٩ .
 1١ـ برنارد لوئیس ،فدائیان اسماعیلی ،ترجمه :فریـدون بـدرهای ،تهران ،١٣٧١ ،صص۵-٧ .
 12ـ مارکوپولو ،ترجمه :حبیبهللا ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کـتاب ،١٣۵٠ ،صص۵٤.ـ۵١
 - 13فرهاد دفتری ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،ترجمه :فریدون بدرهای ،تهران ،١٣٧۵ ،ص٤٢١.
 14ـ مارشال هاجسن :اسماعیلیان در تاریخ ،ترجمه :یعقوب اژند ،تهران ،١٣٦٣ ،ص٢٨۵ .
 15ـ منوچهر ستوده ،قالع اسماعیلیه در رشته کوههای البرز ،تهران ،١٣٤۵ ،ص٩٧.
 -16عزیزالدین نسفی" ،االنسانالکامل" ،انجمن ایرانشناسی فرانسه در تهران١٣٧١ ،ھ.ش..
 17ـ یوسف فضائی ،اسماعیلیه و نهضت حسن صباح ،تهران ،عطائی ،١٣٦٣ ،ص٩١.
 18ـ عبدالرفیع حقیقت ،جنبشهای مذهبی ایران ،ج ،٢.تهران ،کوش ،١٣٧٦ ،صص٨۵۵ - ٨۵٧ .
 19ـ برنارد لوئیس ،تاریخ اسماعیلیان ،ترجمه :فریدون بدرهای ،تهران ،١٣٦٢ ،ص١١٩.
 -20پطروشفسکی ایلیا پاولویچ ،اسالم در ایران از هجرت تا پایان قرن نهم هجری ،ترجمه :کریم کشاورز ،تهران ،پیام،
 ،١٣۵٣ص٣١۵ .
 -21از جنبش مشروطه تا دولت در افغانستان ،دوکـتور اجرالدین حشمت ،کانادا ٢٠٠٧م.
 -22افغانستان در پنج قرن اخیرّ ،
محمد صدیق فرهنگ
 -23افغانستان در مسیر تاریخ ،مرحوم غالم ّ
محمد "غبار"
 -24تاریخ قطغن ،سرخ افسر
 -25میرها و شاهان شغنان ،مقالـهای از نگارنده
 -26دانشنامه اریانا ،مرکز مطالعات و پژوهشهای اریانا
 -27عارف فرهیخته و بیدلشناس معاصر ،دکـتور شمسالحق اریانفر
 -28گـفتمان و مکالمات انفرادی با دوستان و اقارب میرها و شاهان شغنان مقیم کانادا
 -29امیر عبدالرحمن خان ،شورشهای سالهای ١٣٠٠-١٣٠٢ھ.ش.
 - 30یادداشتهای حکومت روسیه تزاری در مورد کارکردهای امیر عبدالرحمن ،در بخارا و ترکستان روسی (تاشکنت کنونی) ،به
زبان روسی
ّ
ّ
" -31منابع سنت چراغروشن" ،محمد شیرزادشا اف ،و دیگران ،دوشنبه٢٠٠٩ ،م.
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 -32متن "چراغنامه" ،طریقه بورد کانادا٢٠١٠ ،م.
ّ
 " -33چراغروشن"ّ ،
سنت جماعت اسیای مرکزی( ،ممتار علی تاجالدین) ،کراچی٢٠٠٠ ،م. .
" -34شمالی عالقهجات میناسماعیلی دعوت" ،اردو ،کراچی ١٩٩٦م.
 -35تاریخ فلسفه در جهان اسالم ،حنا لفاخوری ،ترجمه ،عبدالحمید ایتی ،تهران ١٣٧٣م
 .36محمد جواد مشكور ,فرهنگ فرق اسالمى ,ص 152.
 .37خوان االخوان ,ص  ;107جهت مطالعه ر .ك :ابويعقوب سجستانى ,كشف المحجوب ,ص  6ـ .12
 .38خوان االخوان ,ص  123ـ  125و نيز ر .ك :ايران و يمن سه رساله اسماعيلى ,ص  51ـ .53
 .39جامع الحكمتين ,ص .44
 .40خواجه نصيرالدين طوسى ,روضة التسليم ,ص .18
 .41جامع الحكمتين ,ص  77و نيز خوان االخوان ,ص  206ـ .211
 .42زادالمسافرين ,ص  196و همچنين در صفحات  312و  344همين كـتاب عجز عقل به گونه اى ديگر بيان شده است.
 .43عارف تامر ,اربع رسائل اسماعيليه ,ص  .13براى اگاهى بيشتر درباره مراتب دعوت اسماعيلى ر .ك :مارشال .گ .س.
هاجسن ,كـتاب فرقه اسماعيليه ,ترجمه فريدون بدره اى ,ص .21
 .44محمدجواد مشكور ,تاريخ شيعه و فرقه هاى اسالم تا قرن چهارم ,ص  .228جهت اگاهى بيشتر ر .ك :تامر ,اربع رسائل
اسماعيليه ,ص  48و نيز ايران و يمن سه رساله اسماعيلى و رساله مبدا و معاد از سيدنا الحسين بن على ,ص  .112منظور دكـتر
مشكور بيان توالى مقامات از پايين به باالست بدون اشاره به اين كه بشر از راه سلوك تا كدامين مرتبه مى تواند برسد و بى
اشاره به اين كه از كدام پايه به بعد است كه توجه الهى دستگير و راهنماى اوست .پس بايد توجه داشت كه مقام وصايت و
امامت و ّ
نبوت موهبتى است نه اكـتسابى (جهت مطالعه ر.ك :اربع رسائل علميه ,ص  42و  52و .)92
 . 45ر .ك :بيست گـفتار در مباحث علمى و كالمى و فرق اسالمى ,ص .35 .207همان ,ص .274
 .46خوان االخوان ,ص  85ـ  86و نيز ر .ك :جامع الحكمتين ,ص  290ـ .291
 .47همان ,ص  205ـ  ;207جهت مطالعه عقايد اسماعيليه درباره برترى امام ر .ك :اربع رسائل اسماعيليه ,ص .55
 .48خواجه نصير طوسى مى نويسد :پيغمبران كه از بهشت و دوزخ با اوصاف جسمانى خبر داده اند همه سخن هايــى است بر
حسب مقادير عقول كه براى ترغيب و ترهيب گـفته اند تا عوام به ان ,سوى طاعه ميل كنند و از معصيت بپرهيزند.
49ـ اقانوری ،علی؛ «اسماعیلیه و باطنیگری» ،در کـتاب اسماعیلیه (مجموعه مقاالت) ،چاپ اول ،مرکز مطالعات و تحقیقات
ادیان و مذاهب ،قم۱۳۸۱،
50ـ حلبی ،علی اصغر؛ تاثیر قران و حدیث در ادبیات فارسی ،اساطیر ،تهران۱۳۷۲ ،
51ـ دوبروین،یوهانس؛ شعر صوفیانه فارسی ،مجدالدین کیوانی ،مرکز ،تهران۱۳۷۸ ،
52ـ راستگو ،سید محمد؛ تجلی قران و حدیث در شعر فارسی ،سمت ،تهران۱۳۶۷٫ ،
53ـ سجستانی ،ابویعقوب؛ کشف المحجوب ،تصحیح هنری کربین ،طهوری ،تهران۱۳۵۸ ،
54ـ شاکر ،محمد کاظم؛ روشهای تاویل قران ،دفتر تبلیغات اسالمی ،قم۱۳۷۶٫ ،
55ـ شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ صور خیال در شعر فارسی ،اگاه ،تهران۱۳۶۶٫ ،
56ـ غزالی ،محمد؛ فضایح الباطنیه ،تحقیق و مقدمه عبدالرحمن بدوی قاهره۱۳۸۳ ،ق.
57ـ فروزانفر ،بدیع الزمان؛ احادیث مثنوی ،امیرکبیر ،تهران۱۳۶۱ ،
58ـ محجوب ،محمد جعفر؛ سبک خراسانی در شعر فارسی ،فردوسی و جامی )،تهران۱۳۴۵٫ ،
59ـ محقق ،مهدی؛ تحلیل اشعار ناصر خسرو ،دانشگاه تهران ،تهران۱۳۶۸ ،
60ـ ناصرخسرو ؛ جامع الحکمتین ،تصحیح محمد معین و هنری کربین ،تهران ،طهوری۱۳۶۳٫ ،
61ـ دیوان ناصرخسرو ،تصحیح مهدی محقق و مجتبی مینوی ،دانشگاه تهران ،تهران۱۳۷۰٫ ،
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62ـ ناصرخسرو قبادیانی؛ گشایش و رهایش ،تصحیح سعید نفیسی ،جامی ،تهران۱۳۶۳٫ ،
63ـ الولید ،علی بن محمد؛ کـتاب تاج العقاید و معدن الفواید ،تحقیق عارف تامر ،بیروت۱۹۸۶ ،م
64ـ هانسبرگر ،الیس.سی؛ ناصرخسرو لعل بدخشان ،ترجمه فریدون بدره ای ،تهران۱۳۸۰٫ ،
-65ادریس ،عمادالدین الحسین ،عیون االخبار و فنون االثار( ،بیروت ،داراالندلس1986 ،م).
 -66بیهقی ،خواجه ابوالفضل ،تاریخ بیهقی( ،انتشارات کـتابخانه ی ایران مهر.)1358 ،
 -67جرفاذقانی ، ،ترجمه تاریخ یمینی ،به اهتمام جعفر شعار (تهران.)1357 ، ،
 ،-68الموید فی الدین ،دیوان الموید فی الدین ،تصحیح محمد کامل حسین (قاهرة1949 ،م).
 - 69فرای ،ریچارد ،ن ،بخارا دستاورد قرون وسطی ،ترجمه ی محمود محمودی (تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.)1365 ،
 -70فرخی سیستانی ،ابوالحسن علی بن جولوغ( ،تهران ،زوار.)1363 ،
 -71فضل هللا ،رشیدالدین ،جامع التواریخ ،در باب تاریخ غزنویان ،دیالمه ،ال بویه ،ال سامان ،ال سلجوق ،تصحیح احمد
اتش (تهران ،دنیای کـتاب.)1362 ،
 -72منهاج سراج ،قاضی ،طبقات ناصری ،تصحی عبدالحی حبیبی (تهران ،دنیای کـتاب .)1363
 -73نظام الملک ،خواجه ابوعلی ،سیسر الملوک (سیاست نامه) ،تصحیح هیوبرت دارک (تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی
.)1364
" تاریخ همواره به ملت ها و جمعیت های فقیر و نادار مربوط است ،زیرا ملت های غنی و اسوده حال هیچ تاریخی ندارند".
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